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PORTUGAL
SACRO-PROFANO.

MA
MAçAiNHAs DE Belmonte , FrcOTczía nò

Bifpado da Guarda , tem por Orago N*
Senhora da Conceição ^ o Pároco he Cu-
ra da aprcfentação do Vigário de Santa Ma-

ria de Belmonte , tem fete mil reis de côngrua , e o
que rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenra

chuma léguas, e da Guarda três, tem cento enove
vizinhos.

JVIaçainhas da Guarda , Freguezla noBifpado
ida Guarda , tem por Orago N. Senhora da Fuma-
gueira , o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Prior

de Sant-Iago da Guarda, tem féis mil reis de côn-

grua , e o que rende o pc de altar : difta de Lisboa
cincoenta léguas , e da Guarda meia légua, tem cen-

to e trinta vizinhos.

Maçal do chXo , Freguezia no Bifpado da Guar-
da 5 tem por Orago Santo Efievão , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Commendador de Oliveira
doHofpital, tem féis mil reis de côngrua, e o que

A ii ren-
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rende o pè de altar : dífta de Lisboa reflênra legiias ^

c da Guarda três ^ tem cento e quatro vizinhos.

Maçal da Ribeira , Fre^uezia no Bifpado de
Vifeu, tem porOrago N. Senhora da AíTumpçáo,

o Pároco he Abbade da aprefentação do Padroado

Real 3 rende cento e cincoenta mil reis : diíla de

Lisboa cincoenta e quatro léguas , e de Vifeu nove

,

tem trinta c quatro vizinhos.

Maçans de caminho 3 Freguezia no Bifpado de

Coimbra, tem por Orago N. Senhora da Graça ,

o Pároco he Vigário da aprefentação de ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia ^ rende quarenta

mil reis : diíla de Lisboa vinte e féis léguas, e de

Coimbra oito, tem feíTenca e fete fogos.

Maçans de D. Maíiia, Frcguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago S. Paulo Apoftolo , o
Pároco he Vigário da aprefentação do Prior do Con-
vento de Grijó de Cónegos Regrantes , rende cem
mil reis : difla de Lisboa vinte e oito léguas , e de

Coimbra fete , tem quatrocentos e quinze morado-

res.

MaçSo^ Freguezla no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Vigário da aprefentação do Padroado Real , rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa vinte e féis lé-

guas , e da Guarda vinte e quatro, tem duzentos

e oitenta fogos. ^

Maçarellos, Freguezia no Bifpado do Porto,

tem por Orago N. Senhora da Boa-Viagem , o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Prior de Cedofei-

ta , rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta léguas , fica nas vizinhanças do Porto , tem du-

zentos e dezenove vizinhos.

Macarome , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Gens, o Pároco he Vig^ino

dn
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da aprefentação do Abbade de Cabanellas , tem oi-

to mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa íeiíenta léguas, e de Braga duas,

tem vinte e dous moradores.

Maceda, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Reitor

da aprefentação do Commendador de Villa-meam da

Ordem de Malta , rende cem mil reis : difta de Lis-

boa quarenta e oito léguas, e do Porto quatro, tem
duzentos e onze fogos.

Macedo dos Cavalleiros, Freguezia no Bif-

pado de Miranda , tem por Orago S. Pedro Apofto-

lo , o Pároco he Reitor da aprefentação da Cafa de

Bragança , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa

oitenta léguas , e de Miranda nove , tem cento e cin-^

coenta fogos.

Macedo do mato , Freguezia no Bifpado de

Miranda , tem por Orago N. Senhora da Purifica-.

ção , o Pároco he Abbade da aprefentação da Mi-
tra , rende cem mil reis : difta de Lisboa oitenta lé-

guas , e de Miranda oito , tem trinta fogos.

Machdo do pezo , Freguezia no Bifpado de Mi%
randa, tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo,

o Pároco he Cura da aprefentação do Padroado Real

,

tem de côngrua oito mil reis, e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa oitenta léguas , c de Mi-
randa cinco , tem trinta e fete vizinhos.

Maceira , Freguezia no Bifpado de Leiria, tem
pòr Orago N. Senhora da Luz , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação de Jofé Çíalvão de Lacerda , da
Cidade de Lisboa , rende cento c fetenta mil reis

:

difta de Lisboa vinte e duas léguas , e de Leiria hu-

ma e meia , tem quatrocentos e vinte e nove vizi-

nhos,

Maceira, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por



4 MA
por Orago S. Sebaftlão , o Pároco he Cura da apre-í

íen tacão do Reitor de Santa Maria de Algodres , ren-

de feflfenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e nove
léguas 5 e de Viíeu féis , tem cento e treze vizinhos.

Machedej Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. Miguel y o Pároco he Cura da
aprefentaçâo da Mitra , rende quatrocentos e qua*

renta e oito alqueires de trigo , e cento e vinte e

nove de cevada : difta de Lisboa vinte e huma los

guas 5 e de Évora três , tem trezentos moradores.

Machede, Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago N. Senhora da Natividade , o Pá-

roco he Cura da apreíèntação da Mitra , rende du-

zentos e feíTenta alqueires dé trigo, e cento e vinte

de cevada: difta de Lisboa vinte e huma léguas, e

de Évora duas, tem cento e çincoenta e oito vizi-.

nhos.

Machial 5 Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago Santa Suzana , o Pároco he Prior coUado da

aprefentaçáo f« foliâum dos Adminiftradores de tres

Morgados: afaber, Ignacio Freire de Andrade, Ni-

colào Rodrigues Ribeiro , e Nicoláo Pereira de CaC-

tro , da Villa da Arruda , rçnde quatrocentos mil

Tcis : difta de Lisboa oito léguas , tem cento e fe*

tenta e hum vizinhos.

Macieira, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Vigário de Santa Chriftina de

Nogueira , rende trinta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas , c de Braga féis , tem oitenta c fe^c

fogos.

Macieira , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago N. Senhora da Aprefentaçáo , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de Fonte-ar-

cada, rçnde felfenca mil reis : difta de Lisboa feíTen-

ta
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tâ Icguas , c de Lamego féis ^ tem fetenta mora-

dores.

Macieira, Freguczia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago S. Martinho Bifpo 5 o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Prior das Talhadas 5 rende trin-

ta mil reis : difta de Lisboa quarenta e quatro lé-

guas 5 e de Coimbra dez , tem feíTenta moradores.

Macieira , Fregueziano Bifpado do Porto , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de Santo Eloi do Porto ^ ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta c

quatro léguas , e do Porto quatro , tem cento c vin-

te e hum moradores.

Macieira 5 Freguczia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Leocadía , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Prior dos Cónegos Regran-

tes do Morteiro de Carámos 5 rende feíTenta mil reis

:

difta de Lisboa feílcnta léguas ^ e de Braga féis 3 tem
cento e cincoenta e três moradores.

Macieira de Cambra , Freguczia no Bifpado

de Coimbra , tem por Orago N. Senhora da Nati-

vidade 5 o Pároco he Prior da aprefentaçáo da Cafa

do Infantado , rende hum conto de reis : difta de

Lisboa quarenta c fete léguas ^ e de Coimbra treze ,

tem duzentos e dous fogos.

Macieira de Rates , Freguczia no Arcebifpa-

do de Braga, tem por Orago Santo Adrião , o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de S. Mi-
guel de Chorente 5 rende fetenta mil reis : difta de

Lisboa feífcnta léguas , c de Braga três, terh cento

e quarenta e cito fogos.

Macieira DE Sarnes 5 Freguczia no Bifpado do
Porto , tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Abbade de Cezar , tem de

renda o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas.
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guas , e do Porto cinco ^ tem fetenta e hum vizi-

nhos.

Macinhata de Vouga , Freguezía no Bifpaia
de Coimbra , tem por Orago S. Chriftovâo , o Pá-

roco he Prior da aprefentaçáo do Duque de Lafões,

rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta e duas léguas , e de Coimbra oito ^ tem trezen-

tos moradores,

Macinhata de Ceiça 5 Freguezía no Bifpado de

Coimbra, tem por Orago Santo André Apoílolo
,

o Pároco hs Vigário , vulgarmente chamado Reitor ,

da aprcfentaçáo do Padroado Real , antigamente do
Collegio da Companhia de Coimbra , rende cento

e trinta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito

léguas , e de Coimbra doze , tem cento e vinte vi-

zinhos.

Maçores 5 Freguezía no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Marcinho Bifpo, o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Gamera Ecclefiaílica de Bra-

ga 5 rende cem mil reis : Jifta de Lisboa fcíTenta e

duas léguas , e de Braga vinte e fete y tem noven-

ta e cinco fogos.

Madail, Freguezía no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor de Avança , tem treze mil reis

de côngrua , c o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa quarenta e féis léguas , e do Porto féis , tem

noventa e cinco fogos.

Madeira, Freguezía no Bifpado do Porto , tem
por Ora^o S. João Baptifta , o Pároco he Abbade
da aprefentação da Mitra , com alternativa da Abba-

deça do Morteiro de S. Bento da Cidade do Porto,

rends feiscentos mil reis : difta de Lisboa quarenta

e fete léguas , e do Porto cinco ^ tem duzentos e fe-

tenta e nove fo^os.

Ma.
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MadeirÃO 3 Freguezia no Priorado do Crato ^

tem por Orago N. Senhora do Carmo • o Pároco

he Cura collado da aprefentação do Commendador
Maltez Fr. Raimundo de Souza da Silva, allíftente

em Malta , rende trinca mil reis : difta de Lisboa

trinca e quatro léguas , e do Crato dezefece , tem
quarenca e quatro fogos,

Mafamude 5 Freguezia no Bifpado do Porto y

tem por Orago S. Cbriílovão , o Pároco he Abba-
de collado da aprefentação alternativa do Papa com
oito mezes, e quatro do Moftciro da Serra de Có-
negos Regrantes, rende feiscentos mil reis: diíla de

Lisboa cincoenta e duas léguas , e do Porto meia

légua, tem trezentos e quarenta fogos.

Mafra , "Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go Santo André Apofl:olo> o Pároco he Vigário da

aprefentação da Mitra , rende duzentos mil reis : dif-

ta de Lisboa féis léguas , tem quinhentos e oitenta

e nove fogos,

Magrelos, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

íentaçáo alternativa do Papa , Bifpo , e dos Monges
Bentos do Morteiro de Pendorada, rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa quarenta e oiro léguas , c

do Porto fete , tem feflenta e féis vizinhos.

Magueja , Freguezia no Bifpado de Lamego y

tem por Orago Sant-íago Apoftolo , o Pároco he

Cura da aprefentação do Cabido da Sc de Lamego,
rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa feflenta e

duas léguas, e de Lamego huma, tem cento e vin-

te vizinhos.

Maiorca , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário

da aprefentação do Cabido da Sé de Coimbra , ren-

de quarenta mil reis : difta de Lisboa trinta e duas

le-
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Icguas, e de Coimbra cinco ^ tem duzentos e dez-

enove vizinhos.

Maiorga 5 Freguezia no Patriarcado 5 tem por
Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do D. Abbade Geral de Alcobaça 3 rende

hum moio de trigo , outro de cevada , trinta e cin-

co almudes de vinho, e féis mil reis em dinheiro :

difta de Lisboa dezoito léguas ^ tem cento e feíTen-

ta e três moradores.

MairoSj Freguezia noBifpado de Miranda, tem
por Orago N, Senhora da Expeílação , o Pároco

he Cura da aprefentaçao do Abbade de x\lonforte de

Rio4ivre , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa

fetenta e oito léguas, e de Mirand:i dezoito ^ tem
cento e fete vizinhos.

Malcata , Freguezia no Bifpaílo da Guarda , tem
por Orago S. Barnabé Apoftolo^ o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçao do Vigário da Sortelha , tem féis

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa cincoenta Icguas, e da Guarda feis^

tem fetenta e três vizinhos.

Malhadas, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago N. Senhora da Expeílaçâo , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçao por giro do Cabido da

Sé de Miranda, tem oito mil reis de côngrua, e o
c|ue rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta lé-

guas , e de Miranda fete , tem trinta e féis mora-

dores.

Malhou, Freguezia no Patriarcado, tem por Ora-

go o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da aprefen-

taçao do povo } corre litigio efta aprefentaçao entre

o juiz , e mais Officiaes da Meza defta Igreja : ca-

da fogo inteiro paga hum alqueire de trigo , e hu-

ma canada de azeite , e cada meio fogo meio al-

queire de trigo , e meia canada de azeite y c além

diíio
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<3iflo o que rende o pc de altar : dlíla de Lisboa de-

zoito léguas y tem duzentos e cincoenta e fete vizi-

nhos,

Malpartida^ Freguezia no Bifpado de Miran-

da 3 tem por Orago N. Senhora da Airumpçâo ^ o
Pároco he Abbade da coUaçâo Ordinária ^ rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa feffenta léguas , c

de Miranda dezoito y tem cento e trinta e quatro vi-

zinhos.

Malpica y Freguezia no Bifpado da Guarda • tem
por Orago S. Domingos, o Pároco he Vigário apre-

lentado por ElRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia , rende cem mil reis : difta de Lisboa trinta

e fete léguas , e da Guarda dezefetc y tem duzen-

tos e oito fogos.

Mamarroza y Freguezia no Bifpado de Coim-
bra y tem por Orago S. Simão Apoftolo y o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Soza , rende

cento e vinte mil reis : difla de Lisboa quarenta lé-

guas 3 e de Coimbra féis y tem duzentos e quarenta

e cinco fogos.

S. Mamede , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco hc

Capelláo Curado aprefentado por ElRei pelo Tribu-

nal da Meza da Confciencia , rende três moios de

trigo y moio e meio de cevada y e dez mil reis en^

dinheiro : difta de Lisboa dezoito léguas , e de Évo-
ra dez y tem fetcnta e dous vizinhos.

Mamouros y Fieguezia no Bifpado de Vifeu ,

tem por Orago S.Miguel, o Pároco hc Abbade da

apreíentação do Conde de Alva , rende duzentos mil
reis: difta de Lisboa cincoenta léguas, c de Vifeu

quatro, tem fetenta e quatro fogos.

MamporcÃo , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Orago S. Lourenço^ o Pároco he Cu-

ra
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ra á% aprsfentação d o Arcebifpo, rende três ttioios

de tri^o 5 e hum de cevada : difta de Lisboa vinte

e cinco léguas, e di Évora fete, tem fetenta e três

vizinhos.

Mangellos , Fregiiezia no Arcebifpado de Bra-
ga 5 tem por Orago S. Martinho, o Pároco he Rei-

tor da aprefencação da Mirra , rende quatrocentos mil
reis : difta de Lisboa fe.Tenta léguas , e de Braga oi-

to 3 tem quatrocentos e trinta fogos.

MANÇ3R ES 5 Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Santa Ghriftini 5 o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Reitor de Efcariz 5 tem nove mil

reis de côngrua, e o que rende o pé de altar: dif-

ta de Lisboa quarenta e oito léguas , e do Porto cin-

co, tem cento e vinte e três moradores.

S. Mancos , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Orago S. Maneio , vulgarmente cha-

ma Jo S. Mancos , o Pároco he Cura da aprefenta-

çáo da Micra, rende trezentos e trinta e féis alquei-

res de trigo , e três moios de cevada : difta de Lis-

boa vinte léguas, e de Évora ires, tem cento e no-

venta e dous moradores.

Mangoalde , Freguezia no Bifpado de Coim-
bra, tem por Orago S. Vicente Marryr , o Pároco

he Prior da aprefentaçáo do Padroado Real , rende

cento e vinte mil reis : difta de Lisboa quarenta c

oito léguas, e de Coimbra quatorze, tem feíTehta e

oito fogos.

Mangualde de Azurara da Beira , Fregue-

zia no Bifpado dcVifeu, tem por Orago S. Julião,

o Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Padroado

Real 5 rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa

quarenta e fete léguas , c de Vifeu duas , tem qui-

nhentos e nove fogos.

Manhjente ^ Freguezia no Arcebifpado de Bra-
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ga y tem por Orago S. Martinho , o Pároco hc Cu-

ra da aprefentaçáo do Reitor do Convento de Vil-

lar de Frades de Cónegos Seculares dç S. Joáo Euan-

gelifta 5 rende vinte e cinco mil reis : difla de Lisboa

ieííenta léguas ^ e de Braga duas ^ tem duzentos e qua-

renta fogos.

Manhousse 3 Freguezia no Blfpado de \'ifeu ,

tem por Orago S. Pedro Apcftolo 5 o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Abbade da Trapa 3 tem oito

mil reis de côngrua 5 e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu féis ^

tem cento e cincoenta e quatro fogos.

Manhuncellos 5 Freguezia no Bifpado do Por-

to 5 tem por Orago S. Mamede ^ o Pareço he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra ^ rende cem mil reis:

difta de Lisboa feííenta léguas , e do Porto nove

,

tem cincoenta e dous vizinhes.

Manigoto 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu ^ tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pareço he

Reitor da aprefentaçáo Ordinária 3 rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa felTenta léguas ^ e de Vi-

feu treze 5 tem oitenta e oito fogos.

Manteigas , no Bifpado da Guarda ^ tem duas

FregueziaSj S. Pedro Apoftolo^ o Pároco he Vigá-
rio da aprefentaçáo do Padroado Real , rende íèf-

fenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas, e da

Guarda nove, tem duzentos e dez fogos.— Santa Maria , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Padroado Real , tem a mefma renda

,

e cento e feíTenta fogos.

Mar, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Bartholomeu Apoftolo, o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Dom Abbade Benediíli-

no do Mofteiro de Palme, tem quinze mil reis de
côngrua , e o que rende o pé de aliar : difta de Lis-

boa
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boa feiTenta léguas ^ e de Braga cinco \ tem trinta

fogos.

Marateca, Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago S. Pedro Apoftolo 3 o Pároco he Capelláo

Cura da aprefentação de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende três moios de trigo , trin-

ta alqueires de cevada 5 e dez mil reis em dinheiro

:

difta de Lisboa oito léguas^ tem cento e vinte etres

moradores.

Mareco, Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem
por Orago S. Domingos 5 o Pároco he Cura daapre-

icntaçáo do Abbade de S. Pedro de Penalva, ren-

de vinte mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas,

e de Vifeu quatro, tem fetenta moradores.

Marecos, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago Santo André Apoftolo, o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra , rende quatrocentos

mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e do Por-

to féis , tem duzentos e feílenta e três vizinhos.

Santa Margarida , Freguezia no Arcebifpado

de Évora, tem por Orago a mefma Santa, o Páro-

co he Capelláo Curado aprefentado por ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia , rende cento e

vinte alqueires de trigo , moio e meio de cevada ,

e quinze mil reis em dinheiro : difta de Lisboa vin-

te e três léguas , e de Évora onze , tem oitenta e

cinco fogos.

Santa Margarida, Freguezia no Arcebifpado

de Évora , tem por Orago a mefma Santa , o Pá-

roco he Capelláo Curado da aprefentação de ElRei
pelo Tribunal da Meza da Con 'ciência , rende três

moios de trigo , noventa alqueires de cevada , e dez

mil reis em dinheiro: difta de Lisboa vinte e três lé-

guas , e de Évora onze , tem cento e quarenta c oito

fogos.

S4N'
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SaíÍta Margarida do Rio Sadao, Freguezía

no Arcebifpado de Évora 5 tem por Orago a mçí-

ma Santa , o Pároco he Cura da aprefentação da Mi-

tra 5 rende três moios de trigo , e cincoenta alquei-

res de cevada : difia de Lisboa dezefcte Icguas^ e de

Évora dez , tem cento e trinta e féis moradores.

Margaride , Frcguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Eulália ^ o Pároco he Vh-

fario da aprcfentaçáo do D. Abbade Benedidino do
lofteiro de Pombeiro , rende cem mil reis : difta

de Lisboa fcflenta léguas ^ e de Braga cinco ^ tem
cento e cincoenta vizinhos.

Margem 5 Freguezia no Bifpado de Portalegre 5

tem por Orago N. Senhora da Graça ^ o Pároco he
Vigário da aprefentação da Mitra ^ rende noventa

alqueires de trigo , três almudes de vinho , e quator-

ze mil reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte e oi-

to léguas ^ e de Portalegre nove 5 tem fetenta e dous

vizinhos.

Santa Maria Magdalena^ Freguezia no Bif-

pado do Porto 5 tem por Orago a mefma Santa 5 o
Pároco he Cura da aprefcntaçáo do Reitor do Col-

legio da Graça de Coimbra , tem onze mil reis de
côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa cincoenta léguas, e do Porto cinco ^ tem qua-

renta e quatro fogos.

Santa Maria Magdalena 5 Freguezia no Bif-

pado do Porto, tem por Orago a mefma Santa, o
Pároco he Vigário Regular triennal Monge de S.

Bento, da aprefentação do D. Abbade do Morteiro
de S. Tirfo , rende quarenta mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta e oito léguas , e do Porto quatro ,
tem duzentos e cincoenta e cinco fogos.

Santa Maria Magdalena, Freg,uezia no Bif-

pado do Porto, tem por Orago a mefma Santa, o
Pa^
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Pároco he Cura da apreícntaçáo do Prior do Mof-
teiro da Serra de Cónegos Regrantes, rende cinco-
enta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e huma lé-
guas, e do Porto huma, tem noventa e oito fogos.
Santa Maria de Sobre Tâmega , Freguezia

no Bifpado do Porro , tem por Orago N. Senhora
da Purificação , o Pároco he Abbade , cuja aprefen-
tação eftà litigiofa com o Padroado Real , e a Ca-
mera da Villa de Canavezes, rende quatrocentos mil
reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e do Porto oi-

to, tem cento e trinta e hum moradores.

Marialva, Freguezia no Bifpado de Lamego
,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he
Reitor da aprefentação do Padroado Real , rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta c nove lé-

guas , c de Lamego dez , tem fetenta moradores.

Marialva , Freguezia no Bifpado de Lamego ,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he
Abbade da aprefentação do Padroado Real , rende

duzentos c cincoenta mil reis : difta de Lisboa fet

fcnta léguas , e de Lamego dez , tem quarenta mo-
radores.

Marinha, Freguezia no Bifpado de Leiria, tem
por Orago N. Senhora do Rofario , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra , rende cento c vinte

mil reis : difta de Lisboa vinte e quatro léguas , e
de Leiria duas , tem duzentos e feííenta e oito fo-

gos.

Marinha, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Fehs , o Pároco he Reitor da apre-

íenração alternativa do Píipa, e Bifpo, rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e
do Porto duas , tem duzentos e vinte e hum fogos.

Santa Marinha, Freguezia no Bifpado de Co-
imbra, itm por Orago a mcfma Santa, o Pároco
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he Prior collado da aprefentaçao alternativa do Pa-

fa
5 e Bifpo j rende trezentos mil reis : difta de Lís-

oa quarenta e cinco léguas , e de Coimbra treze ,

tem duzentos moradores.

Santa Marinha da Costa, Freguezia no Ar-

cebifpado de Braga , tem por Orago a mefma San-

ta , o Pároco he Cura da aprefentaçao do Prior do

Wofteiro da Cofla da Ordem de S. Jeronymo, ren-

de trinta mil reis : difla de Lisboa feíTenta léguas y c

de Braga três, tem trinta e hum moradores.

Marinhas 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S, Miguel ^ o Pároco he Reitor da

aprefentaçao do Cabido da Sé de Braga , rende cen-

to e cincoenta mil reis : difla de Lisboa feffenta lé-

guas 5 e de Braga cinco , tem trezentos e dezoito mo-
radores.

Mariz 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santo Emiliáo, o Pároco he V^igario da

aprefentaçao do Reitor do Convento- de Villar de

Frades , rende vinte mil reis : difta de Lisboa feíTen-

ta léguas, e de Braga quatro , tem cento e trinta

e hum moradores.

Marmelar 5 Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago Santa Brígida , antigamente San-
ta Maria y o Pároco he Prior da aprefentaçao do Con-
de de Vai de Reis , rende quatrocentos mil reis : dif-

ta de Lisboa vinte e duas léguas , e de Évora oito ,
tem quarenta c hum vizinhos.

Marmeleira , Freguezia no Blfpado de Coim-
bra , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Prior
da aprefentaçao do Duque do Cadaval , rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa trinta e cinco lé-

guas , e de Coimbra cinco , tem quarenta e quatro
iogos.

Marmeleiro, Freguezia no Priorado do Crato,
Part. 11. B tem
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tem por Orago Santo António , o Pároco hc Cu*
r^ da aprefentaçâo do Grão Prior ^ rende cincoenta

iTiil reis: difta de Lisboa vinte e oito léguas, e do
Crato dez 5 tem cincoenta e três moradores.

Marmeleiro , Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Paro-:

CO he Vigário da aprefi^ntaçáo de B-lRei pelo Tri-

hmiú da Meza daCofifciencia, rende quarenta mil
rei^ : difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e da
Guarda três 5 tem quatrocentos vizinhos.

, Marmeletb, Freguezia no Reino do Algarve,

tem por Orago N. Senhora da Encarnação 5 o Pa-

toco he Cura da aprefentação da Mitra 3 rende tre-

zentos e noventa alqueires de trigo , e noventa de

cevada : difta de Lisboa trinta e três léguas , e de
Faro 5 Cidade Capital do Bifpado , treze , tem du-

zentos e vinte e cinco fogos.

Marmelos , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ta,
tem por Orago S. Gens, o Pároco he Vigário

a aprefentação do Reitor de Sucães^ tem féis mil

reis de côngrua 3 e o que rende o pé de altar: difla.

de Lisboa íetenia léguas , e de Braga vinte e duas y
tem feflenta moradores,

Marrancos, Freguezia no Arcebifpado dcBra*

ga^ tem por Orago S. Mamede, o Pároco he Cu'-

ja coUado da aprefentação do Abbade de Sant-Iago

dcArcozello, rende cincoenta mil reis: difta de Lis-,

boa feííenta e duas léguas, e de Braga duas emeia^
tem feííenta e oito fogos.

Santa Martha , Freguezia no Arcebifpado de

Braga • tem por Orago a mefma Santa , o Pároco»

he Reitor collado da aprefentação da Mitra , renda

duzentos mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas^

e de Braga féis , tem duzentos e vinte e dous mo*,

radores,

San-
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SantaMartha, Freguezia noBifpado do Por^

to 5 tem por Orago a melma Santa , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do D. Abbadé Benediflino do
Moíleiro de Buflello, rende vinte mil reis : difta

de Lisboa dncoenta c oito léguas^ e do Porro féis,

tem fetcnta e féis vizinhos.

Martim y Freguezia no Arcebifpado dç Braga ,
tem por Orago Ni Senhora da Expeftação, o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo alternativa do Pa^

Êa^ e Mitra 5 rende oitenta mil reis : diftà dè Lis^

oa fefíêrttí léguas , e de Braga huma e meia
^ çem

cento e trinta e dous moradores.

Martim , Freguezia no Bifpado de Miranda , tçrti

por Orago S, Martinho Bifpo , o Pároco he Abba-
dé da aprefentaçáo da Mitra , rende cem mil reis 2

difta de Lisboa oitenta leguás, e de Miranda onze^
teni virítc e quatro vi2inlios.

Martim longo , Freguezia no Reino do Al-
garve 5 tem por Orago N. Senhora da Conceição ,
o Pároco he Prior collado da aprefentaçáo alterna-

tiva do Papa y e Bifpo , rende duzentos mil reis ;

difta de Lisboa trinta e huilia léguas y e de Faro
j^

Cida'de Capital do Bifpadó , oito y tem quinhentos

e trinta é quatro vizinhos.

Martinchel, Freguezia no Bifpadó da Guarda,'
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário dá
apreíentrçáo do Prior do Mofteiro de Santa Cruz de
Coimbra, rende feífenta mil reis : difta de Lisboa vin-

te e duas léguas , e da Guarda trinta e dyas y tem
noventa e hum vizinhos.

S. Martinho 5 Freguezia no Arcebifpado de Evo*?

ra , tem por Orago o mefmo Santo Bifpo y o P$*
róco he Prior da aprefentciçáb de ElRci pelo Tri-
bunal da Meza da Confciencia y rende três moios de
trigo, noventa alqueires de cevada, e àçt mil reis

B ii cni
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cm dinheiro: difta de Lisboa dez léguas^ e de Évo-
ra oito 5 tem fetenta moradores.

S. Martinho 5 Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago o mefmo Santo Bifpo , o Pároco he Prior

da aprelentação do D. Abbade Geral de Alcobaça ,

tem de renda hum alqueire de trigo de cada vizi-

nho : difta de Lisboa dezefeis léguas ^ tem cento e^

noventa, p três moradores.

S. Martinho par de Cea^ Freguezia no Bif-

pado de Coimbra , tem por Orago o mefmo Santo

Bifpo y o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Rei-

tor de Cea, tem oito mil reis de côngrua 3 e o que
tende o pé de altar : difta de Lisboa quarenta e oito

léguas , e de Coimbra doze y tem feíTenta e dous fogos.

S. Martinho do Bispo , Freguezia no Bifpado

de Coimbra ^ tem por Orago S. Martinho Bifpo j o
Pároco he ^^igario da aprêíentaçáo do Bifpo Conde
de Coimbra 3 rende duzentos mil reis: difta de Lis-

boa trinta e quatro léguas ^ e de Coimbra meia lé-

gua 5 tem fetecentos e três vizinhos.

S. Martinho de Mouros , Freguezia no Bif-

Íado de Lamego , tem por Orago o mefmo Santo

íifpo, o Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Uni-
verfidade de Coimbra , rende trinta mil reis : difta

de Lisboa cincoenta e féis léguas ^ e de Lamego duas^

tem trezentos e quarenta e cinco fogos.

Marvão y no Bifpado de Portalegre , tem duas

Fregnezias , Noíía Senhora da Eftrella ^ o Pároco

he Prior da aprefentaçáo do Grão Prior do Crato,

rende quinhentos mil reis : difta de Lisboa trinta e

cinco léguas ^ e de Portalegre duas y tem cento e

quatorze fogos.
• Sant-Iago y o Pároco he Prior da mefma

aprefentaçáo y rende feiscentos mil reis , tem cento

c trinta e nove vizinhos.

Ma-
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Maruja 3 Freguezla no Bifpado de Coimbra 5 tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Prior da apre-

fcntação da Caía de Mello 5 rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa quarenta e oito léguas ;, e de Coim-
bra onze 5 tem cincoenta e nove vizinhos.

MarzagÃo 5 Freguezia no Arcebifpâdo de Bra-

ga, tem por Orago S. João Baptifta^ o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo do Padroado Real , rende cem
mil reis : difta de Lisboa feíTcnta e quatro léguas y

e de Braga vinte y tem oitenta e fete fogos.

Mascarenhas, Freguezia no Bifpado de Miran-

da 5 tem por Orago N. Senhora da Affumpção , o
Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Mitra , rende

cem mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas, e de

Miranda quatorze, tem cento e oitenta fogos.

Mascotelos, Freguezia no Arcebifpâdo deBra-

ga 5 tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Cabido da Collegiada de

Guimarães , rende trinta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , c de Braga três , tem vinte e oito

moradores.

Mata , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago Santa Margarida, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do povo, rende vinte mil reis : difta de

Lisboa quarenta léguas , e da Guarda quatorzc , tem
quarenta e cinco fogos.

Mata de lobos, Freguezia no Bifpado de La-

mego, tem por Orago Santa Marinha, o Pároco hc

Reitor da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bif-

po, rende quarenta mil reis: difta de Lisboa feíTen-

ta e três léguas , e de Lamego dezefete , tem duzen-

tos e cincoenta vizinhos.

Mata ivigurisca , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra , tem por Orago S. Mamede , o Pároco he

Cura dâ aprefentaçáo da Univerfidade de Coimbra p

ren^
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fende vinte mil reis : difta de Lisboa vlnté é ciílcd

léguas 3 e de Coimbra fete , ten^ trinta e trcs mo-
radofes. >-

MatacÃes 3 Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago N. Senhora da Oliveira^ o Pároco tem o ti-

tulo de Cura 3 e hehnm dos Beneficiados de S.Mi-
guel da Yilla de Torres Vedras ^ a renda he a do
Beneficio por inteiro y que são cem mil reis : diftà

de Lisboa íete léguas ^ tem cento c oitenta e três vi-*

zinbos.

Matamá, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Expeítaçâo y o Pá-

roco he Vigário confirmado da apreientaçáo do The-
foureiro mor de Guimarães ^ rende trinta mil reis 2

difta de Lisboa fetenta léguas ^ e de Braga quatro >

tem quarenta e cinco fogos.

Matança, Freguezia noBifpado deVifeu, tem
Íor Orago Santa Maria Magdaíena , o Pároco, he

^rior da aprèfentaçáo do Padroado Real ^ rende tre-

zentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta léguas , e de Vifeu féis > tem cento e féis mo-
radores*

MatelLa 5 Freguezia nO Bifpadd de Miranda ,

tem por Orago N, Senhora da Purificação , o Pa-»

roço he Vigário confirmado dá aprèfentaçáo do Rei-

tor de Algozo 5 rende oitenta mil reis : difta de Lis-

boa fetenta e nove léguas ^ e de Miranda cinco , tem

feflentâ e três vizinhos.

S. Mathias 5 Freguezia rio Afcebifpado de Evo^

íá^ tem por Orago o mefmo Santo ^ o Pároco he

Cufá da aprèfentaçáo da Mitra ^ rende cento e qua-

renta alqueires de trigo ^ é oitenta e cinco de ceva-

da : difta de Lisboa dezoito léguas 5 e de Évora nove >

tem centt) e oitenta e três moradores*

Sé Mathias 3 Freguezia no Areebilpado de Evo*
ir».
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ra 5 tem por Orago o mefmo Santo 5 o Pároco {le

Cura da aprefentaçâo da Mitra , rende duzentos e

vinte e cinco alqueires de trigo , e fetenta e cinco

de cevada : difta de Lisboa dezenove léguas , e dfc

Évora huma , tem cento e cincoenta vizinhos.

S. Mathias 5 Freguezia no Bifpado de Portale-

gre y tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he

Vigário da aprefentaçâo de ElRei peio Tribunal da

Meza da Confciencia , rende cento e cincoenta al-

queires de trigo, feífenta de centeio , vinte e íeis al-

mtldes de vinho crii, e doze mil reis era dinheiro:

difta de Lisboa trinta c trcs léguas, e de Portalegre

fete, tem cento e noventa e quatro fogos.

S. Mattheus 5 Freguezia no Arccbifpado de Évo-
ra , tem por Orago o mefmo Santo , .0 Pároco he

Cura da aprefentaçâo da Miara , rende duzentos e

cincoenta e três alqueires de trigo , e noventa e qua-

tro de cevada : difta de Lisboa quinze léguas , e de

Évora cinco , tem cento e quarenta e féis morado-

res.

Mattheus , Freguezia no Arccbifpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçâo da Camera Ecciefiaílica de Bra-

fa,
rende cento e cincoenta mil reis: difta de Lis^

oa feííenta léguas , e de Braga treze , tem cento

e dezenove vizinhos.

Mato , Freguezia no Arccbifpado de Braga , tem
por Orago S. Lourenço ^ o Pároco he Abbade da

aprefentaçâo da Mitra , rende cento c cincoenta mil
reis : difta de Lisboa felTenta e duas Itguas ^ e de Bra-

ga três 5 tem feíTenta moradores.

Mato, Freguezia no Bifpado do Porto, tem por
Orago S.Miguel, o Pároco he Abbade da aprefen-

taçâo alternativa do Padroado Real , e Mirra , ren-

de quatrocentos mil reis; diíla de Lisboa quarenta c

içito
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oito léguas ^ e do Potto cinco y tem quarenta mo-
radores.

Mato ^ Freguezia no Bifpado de Viíèu , tem por
Orago S.Miguel 3 o Pároco he Abbade da apreíèn-

taçáo da Mitra ^ rende trezentos mil reis : difta de
Lisboa quarenta e fete léguas ^ e de Vifeu três , tem
cento e quinze vizinhos.

Mato 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem
por Orago S, Bento 5 o Pároco he Capelláo Cura-

do da aprefentaçâo da Mitra , rende trezentos e fe-

tenta alqueires de trigo • cento e três de cevada , e

trinta mil reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte e

huma léguas, e de Évora três, tem cento e noven-

ta e hum moradores.

Mato, Freguezia no Arcebifpado de Évora , tem
por Orago Santa Anna , o Pároco he Capelláo Cu-
rado da aprefentaçâo da Mitra, rende cento e vin-

te mil reis : difta de Lisboa doze léguas , e de Évo-
ra nove, tem noventa e oito fogos.

Matos , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre-

ientação akernativa do Papa, do Bifpo , e Mortei-

ro Benediílino de Pendorada , com quatro mczes ca-

da hum , rende trezentos mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e nove léguas , e do Porto fete , tem cin-^

coenta e hum vizinhos.

Matos , Freguezia no Bifpado de Elvas , tem
por Orago S. Braz , o Pároco he Capelláo Curado

da aprefentaçâo delRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende duzentos e quarenta alqueires de

trigo , e cento e féis de cevada : difta de Lisboa vin-

te e oito léguas, e de Elvas quatro, tem fetenta e

cinco fogos.

Matozinhos , Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago o Salvador , o Pároco hc Reitor da

apre-



MA ME 23

aprefentação da Univerfidade de Coimbra por coa-

curfo 5 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e três léguas , e do Porto huma ^ tem qua*

trocentos e treze fogos.

Maureles^ FrcguezianoBifpadodoPorto^ tem
por Orago N. Senhora da AlTumpçáo , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Abbade de Abragáo^ tem
doze mil reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar; difta de Lisboa feíTenta léguas, e do Porto oi-

to 5 tem feíTenta moradores.

Mazarefes, Fregiiezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago S. Nicolâo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Cafa dos Pereiras de Maza-
refes, rende trezentos mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta e quatro léguas, e de Braga cinco, tem cen-

to e hum moradores.

Mazedo 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Mitra , rende cento e vinte e cinco

mil reis : difta de Lisboa fctenta e duas léguas , e

de Braga dez , tem trezentos e quatro fogos.

Mazouco 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santo Ifidoro, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo dos Beneficiados de Freixo de Ef-

padacinta , rende trinta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga trinta e duas, tem feíTen-

ta e oito fogos.

ME
Meadela , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago Santa Chriftina , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra, rende quatrocentos

mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Bra-

ga féis, tem oitenta e dous vizinhos.

Means^ Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por
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for Oragò S. Sebaflião , o Pároco he Vigário ã^
aprefcntaçáo do Bifpo de Coimbra , rende cento e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa trinta e quatro

léguas 5 e de Coimbra três , tem cento e oitenta e
oito fogos.

Mega y Fregnezia no Patriarcado , tem por Ora-
go Santa Quitéria , o Pároco he Vigário collado da

aprefentaçáo do povo , rende cem mil reis : difta de

Lisboa nove léguas, tem cento e féis moradores.

Meda, Freguesia no Bifpado do Porto, tem por

Orago N. Senhora da Natividade , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Lever , tem fete mil

€ oitocentos reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa cíncoenta léguas , c do Por-

to quatro, tem cento e hum moradores.

Meda , Fregúezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Bento , o Pároco he Vigário da apre-

íentaçáodelRei pelo Tribunal daMeza daConfcien-

cia , rende cento e cíncoenta mil reis : difta de Lis-

boa feíTenta léguas , e de Lamego nove , tem duzen-

tos e cincoenta vizinhos.

Meda de Mouros , Freguezía no Bifpado de Co-
imbra , tem por Orago S. Sebaftião , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Vigário de Coja, tem dez

ftiil reis de côngrua, e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa quarenta léguas , e de Coimbra oi-

to , tem feflenra e cinco fogos.

Medelim, Fregúezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Marquez de Cafcaes, ren-

de trezentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e qua-

tro léguas , e da Guarda dez , tem duzentos e fe-

tcnta e féis vizinhos.

Medelo , Fregúezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Ora^o S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-
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^ ué da âprefentação da Mifcricordia de Braga , ren-

Ic cincoenta mil reis : difta de Lisboa fcíTenta e liii-

ma léguas 5 e de Braga cinco y tem feíTenta morado-

res.

MKDIM5 FreguezianoBifpadodoPorto, tem par

Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Reitor

coUado da aprefentaçâo da Mitra , rende cento e cin*

coenta mil reis : difta de Lisboa feflenta léguas 3 e

do Porto quatofze , tem feíTenta c cinco fogos.

Medrões, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçâo do Senhor de Murça, rende quatrocentos

mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas 5 e do Por-»

to quatorze , tem cento e dous moradores.

Mei j Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Oragô S. Martinho Bifpo y o Pároco he Abba-
de da aprefentaçâo do Vifconde de Villa-nova de

Cerveira , rende cento c fctenta mil reis ; difb de

Lisboa feíTenta e quatro léguas 3 e de Braga fetc ,

tem quarenta e fete fogos.

Meijinhos , Freguezia no Bifpado de Lamego
,

tem por Orago N. Senhora da Piedade , o Pároco
he Abbade da aprefentaçâo do Marquez de Penalva^

rende duzentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta

c quatro léguas, e de Lamego huma, tem quaren-

ta e quatro fogos.

MeimÃo y Freguezia nô Bifpado da Guarda , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Prior da apre-

fentaçâo do Padroado Real, rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa quarenta e oito léguas ^ e da Guarda
fcis, tem feíTenta e féis vizinhos.

Meimoa, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he
Vigário da aprefentaçâo de ElRei pelo Tribunal da

Meza da Coníciencia, rende feiíenta mil reis: difta

de
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de Lisboa quarenta e cinco léguas ^ e da Guarda fe-

te , tem feífenta moradores.

Meinedo, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
porOrago N. Senhora das Neves , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo da Mitra , rende cento c cin-

coenta mil reis : diíla de Lisboa cincoenta e féis lé-

guas , e do Porco féis , tem trezentos e quatorze fo-

gos.

Meios , Freguezia no BifpaJo da Guarda , tem
porOrago N. Senhora daAiTumpçáo, o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Vigário dos Trinta , tem
.nove mil reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar: difta de Lisboa cincoenta léguas ^e da Guar-
da légua e meia, tem oitenta moradores.

Meirinhos, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Bento , o Pároco he Vigário da

aprefentação do Abbade de Caftello-branco , tem féis

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa fetenta léguas , e de Braga vinte e

nove, tem cento e oitenta e quatro fogos,

Meixedo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mitra , rende duzentos e cincoenta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga féis y

tem noventa e fete fogos.

Meixedo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pa^

roço he Abbade da aprefentaçáo alternativa do Pa-

pa 5 e Mitra, rende duzentos e cincoenta mil reis:

difta de Lisboa fetenta e duas léguas, e de Braga do-

ze, tem fetenta moradores.

Meixedo , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo da Cafa de Bragança ,

rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa oiten-

ta



ME ry

ta e tfes. Icguas , c de Miranda dez ^ tem feílènta c

oito fogos.

Meixide 5 Fregiiezía no Arcebifpado de Braga ^

tem por Orago N. Senhora da Natividade^ o Páro-

co he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de S. Mi-

guel de Villar de Perdizes , rende quarenta mil reis:

diíta de Lisboa fetenta e cinco léguas ^ e de Braga

quatorze , tem trinta e oito vizinhos.

Meixomil 5 Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem

por Oragò o Salvador ^ o Pároco he Vigário coUa-

do da aprefentaçáo do Reitor de Pena-maior, tem

de côngrua doze mil e quatrocentos reis , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas 5 e do Porto cinco ^ tem cento e vinte e deus

moradores.

Melc5e5 j Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

por Orago S. Silveftre ^ o Pároco he Cura da apre-

lentaçáo do Reitor do Convento de Santa Cruz de

Lamego , rende cento e quarenta mil reis : difta de

Lisboa cincoenta etres léguas^ e de Lamego huma,
tem dezenove vizinhes,

Meles 5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura
confirmado da aprefentaçáo do Reitor de Ala ^ tem
oito mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de Miran-

da doze, tem quarenta e quatro fogos.

Melgaço^ Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Porta da Villa , o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo alternativa da Mi-
tra 3 e da Cafa de Bragança , rende quatrocentos mil

reis : difta de Lisboa fetenta e cinco léguas , c de
Braga doze , tem cento e cincoenta e oito fogos.

Melhe 5 Freguezia no Bifpado de Miranda ^ tem
por Orago S. Martinho Bifpo ^ o Pároco hc Cura

da
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da aprefenfâçlo do Abbade de Rebordâos y tem oi-

to mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de aU
tar : difta de Lisboa fetenra e fete léguas ^ e de Mir-

randa dez j tem trinta e hum moradores.

Melides^ Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Capelláo Curado da aprefentaçáo de ElRei pçlo Tri-»

bunal da Meza da Confciencia^ rende cento e cin-

coenta alqueires de trigo, cento e vinte de cevada,

c dez mil reis em dinheiro ; difta de Lisboa quin-

ze léguas 3 c de Évora quatorze , tem quatrocentos

e cincoenta fogos.

Mello, Freguezia noBifpado de Coimbra, tem
por Orago Santo líidorô , o Pároco he Prior da aprc?-

fenração do Senhor de Mello , rende cento e oiten-

ta mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas, c de

Coimbra dezefeis, tem cento e feíTenta e fete fogos.

Melres ( Santa Maria de) Freguezia no Bifpa-

do do Porto, o Pároco he Abbade da aprçfentaçáo

do Marquez de Marialva , rende novecentos mil reis

:

difta de Lisboa cinçoentg e duas léguas , e do Por-

to três , tem duzentos e trinta e cinco vizinhos^

Mentrestido , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Chriftina , o Pároco he

Vigário coUado da aprefentaçáo do Abbade déSam
ta Maria da Cunha , rende cem mil reis : difta de

Lisboa feííenta e cinco léguas, e de Braga oito, tem
cento e cinco vizinhos.

Merelím , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vi-

gário da aprcíentaçáo do Reitor de S. Paio de Me-
relim , rende cem mil reis : difta de Lisboa feííenta

léguas , e de Braga meia légua, tem oitenta e fete

fogos. ^

Merelím, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
"^

tem
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tem por Orago S. Paio , o Pároco he Reitor de con-

curfo Synodal ^ rende cento e cincoenta mil reis : dif*

ta de Lisboa feíTcnta léguas , e de Braga huma , tem
cento e cincoenta e hum moradores.

Mertola, Fregiiezia nb Arcebifpado de Évora,

tem por Orago N. Senhora da Annunciação 5 vul-

go N. Senhora de Entre as Vinhas 5 o Pároco he

Prior da aprefentação de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confcíencia , rende duzentos e dez alqueires

de trigo, cento e vinte de cevada, e vinte e quatro

mil reis em dinheiro: difta de Lisboa trinta léguas,

c de Évora vinte , tem fçisçentos e dezenove rogos.

MeRUFE 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentação da Mitra , rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Bra-^

ga nove , tem feiscentos e dezefeis vizinhos.

Mes^quinhata, Freguezia noBifpado do Porto,

tem por Orago Sant-Iago , o Pároco he Cura da apre-*

fentação do Abbade deSoalhães, rende cincoenta mil

reis : difta de Lisboa fcíTènta léguas , e do Porto nove ,

tem fetenta c três vizinhos.

Mesquitela , Freguezia no Bifpado de Vifeu

,

tem por Oraso S. Mamede , o Pároco he Cura da
apreíentação do Vigário de S. João de Mangoalde,
tem féis mil e quinhentos reis de 'côngrua, e o que
rende o pé de altar: difta de Lisboa quarenta e oi-

to léguas, e de Vifeu três emeia, tem cento c trin-

ta e três moradores.

Mesquitela , Freguezia no Bifpado de Vifeu ,

tem por Orago S. Sebaftiáo, o Pároco he Abbade
da aprefentação da Mitra , rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Vifeu quinze,
tem fetenta e hum vizinhos.

Mesquitela í Freguezia no Bifpado de Coim-»

bra.
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bra^ tem por Orago N. Senhora do Rofario 5 o Pá-
roco he Vigário da aprefentaçáo da Cafa do Infan-

tado, rende duzentos mil reis: difia de Lisboa cin-

coenta léguas, e de Coimbra dezoito, tem fetenta

e nove fogos.

MessegSes, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário ,

vulgo Reitor, da aprefentaçáo d^ Cafa do Infanta-

do, rende cento e oitenta mil reis: difta de Lisboa

fetenta e cinco léguas , e de Braga onze , tem cen^

to e hum moradores.

Messejana, Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Crago N. Senhora dos Remédios , o
Pároco he Prior da aprefentaçáo de ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende cento e oi-

tenta alqueires de trigo, cento e vinte de cevada, e

vinte mil reis em dinheiro : difla de Lisboa vinte e

duas léguas , e de Évora quatro , tem trezentos c

quarenta fogos.

Messikes, Freguezia no Reino do Algarve, tem
por Orago S. Bartnolomeu, o Pároco he Prior da

aprefentíição da Mitra , rende trezentos mil reis : dil-

ta de Liiboa trinta e três léguas, e de Faro, Cida-

de Capital do Bifpado , fete , tem fetecentos e oi-

tenta e quatro fogos.

Mfxilhoeira grande, Freguezia no Reino do
Algarve , tem por Orago N. Senhora da A(íumpção ,

o Pároco he Cura da aprefentaçáo da Mitra, rende

cento e vinte e quatro alqueires de trigo : difta de

Lisboa trinta e féis léguas , e de Faro , Cidade Capi-

tal do Bifpado, onze, tem duzentos e vinte e qua-

tro vizinhos.

Mezão frio , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Romáo , o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo do Padroado Real , rende trezen-

tos
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tos mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de

Braga três , tem noventa e cinco fogos.

Me7.Ão frio, Fregiiezia no Bifpado do Porto,

tem por Orago Santa Chriftina , o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Reitor de Villa-marim , tem

dezoito mil reis de côngrua , q o que rende o pé de

altar : dífta de Lisboa fclTenta léguas , e do Porto

treze , tem cento e quarenta e dous vizinhos.

MezÃo frio 5 Freguezia no Bifpado do Porto,

tem por Orago S. Nicolào , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo do Prior do Mofteiro de Villa-nova da

Gaia da Cidade do Porto , rende cento e cincoentá

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e do Por-

to treze, tem oitenta e nove fogos.

Mezio, Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
Çor Orago S. Miguel , o Pároco hc Cura da apre-

fentaçáo do Abbade de Bretiande , tem féis mil reis

de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta de

Lisboa cincoentá léguas , e de Lamego duas , tem
noventa e três vizinhos.

MI
MíDo , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago Santo Amónio , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Vigário de S. Vicente de Caftello-men-

do, tem de côngrua féis mil e quinhentos reis: dif-

ta de Lisboa feflènta léguas , e de Vifeu quatorze,

jem quarenta moradores,

MiDÕES , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Reitor de Santo Eloi do Porto , rende

feííenta mil reis: difta de Lisboa feííenta léguas, c

de Braga duas, tem fetcnra e dous vizinhos.

MiDÕES, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago N. Senhora do Pranto , o Pároco hc Vi-

- Part. Ih C sa-
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gario da aprefentaçlo da Mitra , rende fetenta mil
reis : difta de Lisboa quarenta léguas, e de Coimbra
nove, tem trezentos moradores.

S. Miguel de Poiares, Freguezia no Bifpado
de Coimbra* tem por Orago S.Miguel, o Pároco
he Cura annual da aprefentaçâo da Univerfidade de
Coimbra, rende trinta mil reis: difta de Lisboa trin-

ta e cinco Icguis, e de Coimbra três, tem cento e

vinte vizinhos.

Milhão, Freguezia noBiípado de Miranda, tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da apre-

fentaçâo do Cabido da Sé de Miranda , tem féis mil
jeis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda fete , tem
trinta e fete vizinhos.

MiLHARADO , Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago S. Miguel, o Pároco he Cura da aprefenta-

çâo do Prior de S. Nicolào de Lisboa , rende cem
piil reis: difta de Lisboa quatro léguas, tem trezen-

tos e quarenta e dous moradores.

Milhares, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Romáo , o Pároco he Vigário

coUado da aprefentaçâo do D. Prior de Barcellos,

rende cem mil reis: difta de Lisboa leífenta léguas,

e de Braga quatro, tem feíTenia e nove fogos.

MíLHEiROz , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçâo do Padroado Real , rende du-

zentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cinco-

enta e duas léguas , e do Porto légua e meia , tem
feílenra moradores.

MiLHEiROz DE PoiARES , Freguezia no Bifpado

do Porto , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he

Cura da apreícntação dos Cónegos Regrantes do

Mofteiro dâ Serra, tem féis mil reis de côngrua, e o

que
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oito léguas , e do Porto cinco , tem cento e dez-

efeis moraiores.

MiLHUNDOS ^ Freguezía no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo 5 o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Abbade do Mofteiro Benedi-

.

âino de Buftello y tem doze mil reis de côngrua ,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa cin-

coenta e oito léguas , e do Porto féis , tem quaren-

ta e fete fogos.

Minde 3 Freguezía no Bifpado de Leiria , tem por

Orago N. Senhora da AíTumpçáo^ o Pároco he Cu-
ra j aprefentado hum anno pelo Prior de S. Joáo da

Villa de Porto de Móz 5 outro pelo Vigário de San-

ta Maria da mefma Villa , rende cem mil reis : dif-

ta de Lisboa dezenove léguas 5 e de Leiria cinco >

tem quatrocentos e nove fogos.

Mindelo 5 Freguczia no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago S. Joáo Euangelifta 3 o Pároco he Cura
da aprefentação do JVIofleiro dos Cónegos Regran-
tes de Moreira , rende cincoenta mil reis : difta de
Lisboa cincoenta léguas ^ e do Porto três 3 tem cen-

to e quarenta fogos.

MiNDiGA 5 Freguezía no Bifpado de Leiria ^ tem
por Orago S. Juliáo ^ o Pároco he Cura da aprefen-

tação da Collegiada da Villa de Porto de Móz ^ ren-

de (juarenta mil reis : difta de Lisboa vinte léguas^

e de Leiria quatro y tem oitenta moradores.

MiNHOc AL 3 Freguezía no Bifpado da Guarda ^ tem
por Orago S. João Baptifta ^ o Pároco he Prior dt
aprefentação do D. Abbade de S. Bernardo do Mof-
teiro de SalzedaSj rende cem mil reis: difta de Lis-

boa cincoenta léguas ^ e da Guarda tres^ tem feten-

la e nove fogos.

MiNHOTAiiS ; Freguezía no Arccbifpado de Bra-

C ii ga.



34 MIT
ga^ tem por Oragò o' Salvador , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo da Mitra ^ rende oitenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e cinco legtjas, e de Bra-

ga três 5 tem feíTcnta e liiim vizinhos.

MiOM A 5 Fregiiezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago S, Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Vigário da Villa da Igreja ^ tem doze
mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de altar :

difta de Lisboa cincoenta léguas ^ e de Vifeu três e

meia , tem cento e fetenta e hum vizinhos.

MiOMÃES 3 Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. João Baptifta y o Pároco he Abbade
da collaçáo Ordinária ^ rende quinhentos e cincoen*

ta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e três léguas

,

e de Lamego três y tem cento e cincoenta e fete vi-

zinhos.

Mira, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Thomc Apoftolo ^ o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Prior de Santa Cruz de Co-
imbra ^ rende trezentos mil reis: difta de Lisboa qua-

renta e oito léguas ^ e de Coimbra féis y tem feis-

centos e fetenta e nove fogos.

Mira 5 Freguezia no Bifpado de Leiria, tem por

Orágo N. Senhora do Amparo , o Pároco he Cura

da aprefentação do povo , rende fetenta mil reis : dif-

ta de Lisboa dezefcte léguas , e de Leiria cinco , tem

cento e noventa fogos.

Miranda 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago N. Senhora da Conceição, o Páro-

co he Vigário Regular triennal da aprefentação do

mefmo Mofteiro de Santa Maria de Miranda , Be-

nedidino, rende quarenta mil reis: difta de Lisboa

felíenta e fete léguas , e de Braga lete , tem duzen-

tos e trinta e feis moradores.

Miranda, Cidade. ACathedral he dedicada aN.
Se-
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lora da AíTumpção , he Curada a Freguczia por

dous Cónegos de meia prebenda da apreícntaçáo da

Mitra 5 rende a cada hum delles cento e vinte e cin-

co mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas 5 tem tre-

zentos moradores.

Miranda do Corvo ^ Freguezia no Bifpado de

Coimbra 3 tem por Orago o Salvador , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Padroado Real ^ antigamen-

te da Cafa de Aveiro 5 rende hum conto e oitocen-

tos mil reis : difta de Lisboa trinta e duas léguas 3 e

de Coimbra tres^ tem novecentos vizinhos,

MiRANDELLA ^ Freguezia no Bifpado de Miranda
,

tem por Orago N. Senhora da Encarnação 3 o Pa-<

roço he Reitor da aprefentaçâo do Padroado Real 3

rende cento e trinta mil reis: difta de Lisboa oiten-

ta léguas 3 e de Miranda quatorze^ tem trezentos e

dezefeis moradores.

Mire , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da Efiella , o Pároco he Vi-
gário Regular triennal da aprefentaçâo do D. Abba-
de Benedidino do Mofteiro de Tibáes, rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa felTenta léguas , e

de Braga huma, tem oitenta e cinco fogos.

M1USELA5 Freguezia no Bifpado de Vifeu ^ tem
por Oxago Santa Maria Magdalena ^ o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçâo da Mitra ^ rende trezentos mil
reis : difta de Lisboa fe(Tenta léguas ^ e de Vifeu cjua-

torze 3 tem cento e cincoenta e féis moradores.

MfSARELA 3 Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Prior da aprefentaçâo da Cafa do Infantado^

rende duzentos e trinta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e trcs léguas , e da Guarda huma ^ tem cen-
to e dous moradores.

Mo-
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MoAZ 5 Freguezia no Bifpado de Miranda, tent

por Orago Santo Ildefonfo , o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Abbade de Vinhaes , tem fete mil
ç quinhentos reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar: difia de Lisboa oitenta léguas , e de Miran-
da quatorze, tem vinte e dous moradores.
Modelos , Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Cura
da aprefentaçáo da Mitra , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e fete legiias,_, e do Porto
cinco 5 tem cento e hum moradores.
MoDivAs, Freguezia no Bifpado do Porto, tem

por Orago o Salvador, o Pároco he Cura da apre-

lentaçáo das Religiofas do Mofteiro Beneditino de
iVaíráo , tem oito mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e qua-
tro léguas , e do Porto três , tem noventa e féis vi»

zinhos.

MoES , Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem por
Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo do Conde Almirante, rende quinhen-

tos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e huma lé-

guas , e de Vifeu quatro , tem duzentos e fetenta fo-

gos.

Mogadouro , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vi-

gário , vulgo Prior 5 da aprefentaçáo de EIRei pelo

Tribunal daMeza da Confciencia , rende trinta efeis

mil reis em dinheiro , dous moios de trigo , hum de

centeio , e cincoenta almudes de vinho : difta de Lis-

boa feííênta c três léguas , e de Braga trinta , tem
cento e felTenta e dous vizinhos.

MoGfiGE, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentaçáo do Cónego Magiftral da

Sé
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Sé de Coimbra ^ rende oitenta mil reis : difta de Lis*

boa feííenta léguas , e de Braga duas , tem cento e

vinte e três moradores.

M0GO5 Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Santa Catharina Virgem , e Martyr , o
Pároco he Vigário collado da aprefentação do Com-
mendador Maltez de Poiares , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa feííenta e quatro léguas , e de
Braga vinte e duas , tem cincoenta vizinhos.

Moimenta , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Ora^o N. Senhora das Neves , o Pároco he Cura
da apre^ntação do D. Abbade Ciftercienfe do MoC-
teiro de Maceiradão, tem féis mil reis de côngrua,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa qua-

renta e oito léguas, e de Vifeu duas , tem fetenta

e cinco fogos.

Moimenta, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cura da
aprefentação do Abbade de Santa Maria de Tranco-
zo, rende vinte mil reis: difta de Lisboa cincoen-

ta e feis léguas, e de Vifeu onze, tem cincoenta c
fcis vizinhos.

Moimenta, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S.Pedro A poftolo, o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra, rende duzentos mil
reis: difta de Lisboa fetenta e feis léguas, e de Mi-
randa treze, tem cento e quarenta fogos.

Moimenta, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Reitor de Baltar , tem oito mil

reis de côngrua, e p que rende o fé de altar: dif-

ta de Lisboa feííenta léguas , e de Lamego cinco ,

tem vinre e hum moradores.

Moimenta da Beira, Freguezia no Bifpado de

Lamego, tem por Orago S. João Baptifta, o Páro-

co
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CO he Vigário collado da aprcfentaçáo daUniverfi-

dade de Coimbra ^ rende cento e vinte mil reí5: dif-

ta de Lisboa cincoenta e féis léguas ^ e de Lamego
quatro ^ tem duzentos e cinco fogos.

Moimenta do Douro ^ Freguezia no Bifpado

de Lamego 3 tem por Orago S. Martinho Bifpo , o
Parocç he Abbade da aprcfentaçáo da Mitra, rende

fetenta mil reis: difta de Lisboa quarenta léguas, e

de Lamego fete, tem noventa e quatro fogos.

M01MENTINHA5 Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago S. Joáo Baptifta, o Pároco he Cu-
ra da aprcfentaçáo do Abbade de Santa Maria de Tran-
cozo 5 tem três mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta léguas y e

de Vifeu onze , tem cincoenta e féis vizinhos.

Molares 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santo André Apoftolo. o Pároco ho

Abbade da aprefentação do Padroado Real ^ rende

duzentos e noventa mil reis : difta de Lisboa feífen-

ta léguas 5 e de Braga oito , tem cento e onze vi-

zinhos.

Moledo , Freguezia no Patriarcado y tem por Ora-

go o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da aprefen-

tação da Mitra y rende oitenta alqueires de trigo , trin-

ta de cevada y hum tonel de vinho ^ que paga o povo ,

e o Sacro CoUcgio Patriarcal paga quarenta alquei-

res de trigo y e hum quarto de vinho : difta de Lis-

boa dez léguas, tem oitenta e quatro fogos.

Moledo ( Santa Maria de) Freguezia no Bifpa-

do de Vifeu , o Pároco he Abbade da aprefentação

da Mitra, rende trezentos e cincoenta mil reis: dif-

ta de Lisboa cincoenta léguas, e de Yiku três, tem

duzentos e trinta e três moradores.

Moledo , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Paio y o Pároco hc Reitor da apre-

fen-
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ientaçáo da Cafa do Infantado, rende cento e vin-

te mil reis: difta de Lisboa feíTenta e cinco léguas,

e de Braga nove , tem cento e oitenta e dous mo-
radores.

M0LELLOS5 Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem

por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Vigário deTondella, rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa quarenta c quatro

léguas , e de Vifeu três y tem duzentos e íèffenta fo-

gos.

M0MBEJA5 Frcgiiezia no Arcebifpado de Évora,

tem por Orago Santa Suzana , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra , rende cento e cincoenta al-

queires de trigo, e trinta de cevada: difta de Lisboa

vinte léguas , e de Évora dez, tem fetenta e dous

vizinhos.

MoMENTA 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga

tem por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco

he Vigário da aprefentaçáo do Abbade de S. Joáo da

Balança, rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa

feíTenta e quatro léguas , e de Braga três , tem fe-

tenta e quatro fogos.

Monção, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago N. Senhora dos Anjos , o Pároco he
Reitor da aprefentaçáo do Padroado Real , rende fe-

tenta mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas,

e de Braga dez , tem duzentos e dezoito fogos.

Monção , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go Santa Martha , o Pároco he Cura da aprefenta-

çáo do Prior de S. Juliáo de Santarém , rende dous
moios de trigo , huma pipa de vinho , e dez mil

reis em dinheiro : difta de Lisboa quatorzc léguas,

tem cento e quatro vizinhos.

Moncarapacho, Freguezia no Reino do Algar-

ve , tem por Orago N. Senhora da Graça , o Páro-

co
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CO he Cura da aprefentação da Mitra , rende fcte»

centas e noventa arrobas de figos , huma arroba de
cada fogo 5 e quarenta alqueires de cevada: difta de
Lisboa quarenta léguas , e de Faro ^ Cidade Capital

do Bifpado y três ^ tem fetccentos e noventa fogos.

MoNDÃO 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu ^ tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he
Cura da aprefentação da Mitra ^ rende quarenta mil
reis : difta de Lisboa quarenta e quatro léguas , e de
yifeu huma 3 tem cincoenta e hum vizinhos.

Mondim , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra y rende trezentos mil
reis ; são os Freguezes dcfta Freguezia meeiros com
Santa Eulália de Panque : difta de Lisboa cincoenta

c oito léguas ^ e de Braga três ^ tem vinte e féis mo-
radores.

Mondim , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Chriftovão ^ o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Marquez de Marialva , ren-

de trezentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , e de Braga oito^ tem quatrocentos

c quarenta e féis vizinhos.

Mondim 5 Freguezia no Bifpado de Lamego ^ tem
por Orago N. Senhora do Enxertado , o Pároco he

Cura da aprefentação do Reitor de Tarouca ^ tem
fcis mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa cincoenta c duas léguas ^ e de

Lamego duas ^ tem duzentos e quarenta fogos.

MoNDROESj FVeguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo ^ o Pároco he

Abbade da aprefentação dos Monges de S. Jcrony-

mo do Convento de Belém ^ rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa feíícnta léguas ^ e de Braga treze y

tem cento e dezenove vizinhos.

MoN-
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Monforte 5 Fregiiezia no Bifpnáo da Guarda
,

tem por Orago N. Senhora da Ajuda , o Pároco hc
Vigário da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia 5 rende cem mil reis : difta de

Lisboa quarenta e três léguas , e da Guarda dez-

efeis 5 tem duzentos e oitenta fogos.

Monforte ^ noBifpado de Elvas, tem três Fre-

guezias 5 N. Senhora da Graça , o Pároco he Rei-

tor coUado da aprefentaçáo da Gafa de Bragança *

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa vinte e fe-

te léguas 5 e de Elvas quatro , tem cento e vinte e

cinco vizinhos.

' S. Pedro • o Pároco he Prior da mefma
aprefenr •cáo 5 rende cento e cincoenta mil reis^ tem
quatorze moradores.

Santa Maria Magdalena , o Pároco he Prior

coUado da mefma aprefentaçáo , rende quatrocentos

mil reis, tem cento e doze fogos.

Monforte de Rio livre, Frcguezia no Bifpa-

do de Miranda , tem por Orago S. Pedro Apoftolo

.

o Pároco he Abbade da aprefentaçáo do Padroado
Real , rende oitocentos e fctenta mil reis ; difta de

Lisboa oitenta léguas , e de Miranda dezoito , tem
quatorze moradores.

Monfortinho , Freguezia no Bifpado da Guar-
da , tem por Orago N. Senhora da Confolaçáo , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de Sal-

vaterra , rende trinta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta léguas , e da Guarda quatorze , tem cinco fo-

gos.

Monsanto , no Bifpado da Guarda , tem duas

Freguczias , o Salvador , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo do Marquez de Cafcaes , rende fetecentos

mil reis: difta de Lisboa quarenta léguas, e da Guar-
da onze , tem duzentos e fetenta e féis vizinhos.

S. Mi.
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• S. Miguel, o Pároco he Prior da mefma

aprefentaçáo y rende duzentos mil reis y tem vinte e

nove vizinhos.

Monsanto , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da apre-

lèntação do povo y rende noventa mil reis : difta de

Lisboa dezoito léguas , tem duzentos e dez fogos,

Monsaraz, no Arcebifpado de Évora, tem duas

Freguezias , NoíTa Senhora da Lagoa y o Pároco he

Prior da aprefentaçáo da Cafa de Bragança , ren-

de trezentos e trinta mil reis : difta de Lisboa vin-

te e cinco léguas , e de Évora oito , tem cento e

três moradores.

Sant-Iago , o Pároco he Prior ^V mefma
aprefentaçáo , rende trezentos mil reis , tem feíTenta

e fete fogos. ,

MoNSUL , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Cabido da Sc de Braga ,

tem oito mil reis de côngrua , e o que rende o pc

de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Bra-

ga duas , tem cento e trinta e féis moradores.

Montalvão , Freguezia no Bifpado de Portale-

gre , tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo de ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende cento e qua-

renta mil reis : difta de Lisboa trinta e três léguas y

e de Portalegre féis , tem trezentos moradores.

MoNTALVO , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra y tem por Orago N. Senhora da Conceiçáo , o
Pároco he. Prior da aprefentaçáo do Conde de Óbi-
dos 5 rende quatrocentos e vinte alqueires de trigo

,

e íèííenta de cevada : difta de Lisboa vinte e fete lé-

guas , e de Évora onze , tem treze fogos.

MoNTALvo^ Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem
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tem por Orago N. Senhora da AíTumpçâo , o Pa-

reco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de S. Ju-

lião de Punhere ^ rende cincoenia mil reis : difta de
Lisboa vinte e quatro léguas , e da Guarda trinta

,

tem cento e trinta e cinco vizinhos.

Montanha • Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago Santa Martha y o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo alternativa do Reitor do Salva-

dor 5 e do de Santa Marinha ^ ambos da Ribeira de
Pena 3 rende quarenta mil reis: difta de Lisboa [t:C'

fenta e féis léguas , e de Braga doze y tem quaren-

ta e cinco fogos.

Montargil 5 Freguezia no Patriarcado ^ tem por

Orago Santo Ildefonfo, o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia ^ rende duzentos mil reis ; difta de Lisboa

vinte e três léguas ^ tem cento e cincoenta fogos.

Montaria ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Lourenço^ o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Mitra ^ rende quinhentos mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta e huma léguas , e de Bra-

ga fete y tem cento e noventa vizinhos.

Monte ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo^ o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo do Donatário do Couto ^ e Hon-
ra de Farelács ^ rende duzentos mil reis : difta de

Lisboa feífenta léguas, e de Braga três, tem trinta

e trcs moradores.

MoNTfi , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Ifabel, o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do D. Abbade Benedidino do Mofteiro de
Bouro , tem dez mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa feííènta e quatro

léguas 5 e de Braga quatro , tem trinta e oito vizi-

nhos.

MoN-
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Monte ^ Freguezia no Arceblfpado de Braga 5 tem

por OragoS. Miguel 5 o Pároco he Vigário daapre-

lentaçáo infoliàum do Abbade de S. Bartholomeu de
Villa-cova y rende felTenta mil reis : diftâ de Lisboa

feííenta e leis léguas ^ e de Braga quatro ^ tem cento

e quinze vizinhos.

Monte , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

íèntação do Padroado Real , rende quatrocentos e oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa feííenta e duas léguas ,

e do Porto dez 5 tem cento e quatro vizinhos.

MoNTE-ALEGRE , Freguezia no Arcebifpado de

Braga, tem por Orago N. Senhora da AíTumpçâo , o
Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Cafa de Bra-

gança 3 rende cento e trinta mil reis : difta de Lis-

boa fetenta e duas léguas , e de Braga doze , tem
noventa e cinco fogos,

MoNTE-cHAMisso , Freguçzia no Priorado do Cra-

to 3 tem por Orago S. Sebaftiâo 3 o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Gráo Prior , rende cincoenta mil

reis : difta de Lisboa trinta léguas 3 e do Crato hu-

ma 3 tem vinte e cinco vizinhos.

MoNTE-coRDovA 3 Freguezia no Bifpado do Por-

to 3 tem por Orago o Salvador 3 o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo alternativa do Papa 3 e Bifpo,

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

c féis Icguas 3 e do Porto quatro 3 tem trezentos c

feíTenta e cinco fogos.

MoNTE-LAVAR 3 Fregucziâ no Patriarcado 3 tem
por Orago N. Senhora da Purificação 3 o Pároco he

, Cura da aprefentaçáo do Prior de S. Miguel de Cin-

tra 3 tem de renda o pc de altar : difta de Lisboa qua-

tro léguas 3 tem trezentos e quinze fogos.

MoNTE-MARGARiDA 3 Frcguezia no Bifpado da

Guarda ^ tem por Orago o Elpirito Santo 3 o Páro-

co
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CO he Cura da aprefentaçáo do Prior da Faia , ren-

de vinte mil reis : difta de Lisboa feíTenra léguas ^ c

da Guarda três, tem trinta e féis moradores.

MoNTE-MÓR o Novo 5 no Arcebifpado de Évo-
ra 5 tem quatro Freguezias ^ N. Senhora da Expe*

ftaçáo^ vulgarmente chamada Santa Maria do Bif-

po 3 o Pároco he Reitor ^ o qual náo tem obrigação

mais
5
que de cantar as Miílas nas princípaes Fefti-

vidades da Igreja , de fazer as Eftações aos Fregue-

zes 5 e prefidir nos aílos públicos } he da aprefenta-

çáo da Miira^ rende feffenta alqueires de trigo ^ he

Curada efta Igreja por oito Beneficiados y da apre-

fentaçáo alternativa do Papa ^ e Mitra ^ e tem cada

hum de renda cento e cincoenta alqueires de trigo:'

difta de Lisboa quinze léguas , e de Évora cinco,

tem novecentos e trinta e três moradores.

S. João Baptifla ^ o Pároco he Beneficiado

da aprefentaçáo do Padroado Real ^ tem nove al-

queires de trigo 5 quarenta almudes de vinho ^ e cân-

taro e meio de azeite ^ tem hum fogo,

N. Senhora da Villa , o Pároco he Reitor

collado da aprefentaçáo da Mitra , rende quarenta

mil reis ^ tem feííenta e oito fogos.

Sant-Iago , o Pároco he Prior collado da
aprefentaçáo da Mitra ^ rende oitenta mil reis^ tem
felTenta e três vizinhos.

Monte-mÓr o Velho , no Bifpado de Coimbra ^

tem cinco Freguezias ^ S. Miguel , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Duque do Cadaval , rende du-

zentos e cincoenta mil reis : difla de Lisboa trinta

e duas léguas , e de Coimbra quatro y tem quarenta c

três vizinhos.

Santa Maria Magdalena 5 o Pároco he Prior

da mefma aprefentaçáo ^ rende cento e vinte mil reis,

rem noventa e oito fogos.

Sal-
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— Salvador ^ o Pároco he Prior da aprefert-

tação do Padroado Real , rende trezentos mil reis

,

tem trinta e oito vizinhos.

S. Martinho , o Pároco he Vigário da apre-

lentnçáo das Religiofas de Santa Clara de Coimbra,
rende noventa mil reis ^ tem duzentos e oitenta e féis

fogos.

Santa Maria de Alcáçova , o Pároco he Vi-
gário da aprefentação da Mitra , rende duzentos e

lellênta mil reis, tem duzentos e oitenta vizinhos.

MoNTE-NEGRO , Frcguczia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago S. Julião , o Pároco he Reitor

da aprefentação da Mitra , rende oitenta mil rçis:

diftá de Lisboa fetenta e cinco léguas , e de Braga
dezefeis, tem quarenta e quatro fogos.

Monte da pedra , Freguezia no Priorado do
Crato 3 tem por Orago N. Senhora da Conceição ,

o Pároco he Cura da aprefentação do Grão Prior

,

rende feííenta mil reis : difia de Lisboa trinta e duas

léguas 3 e do Crato duas , tem feífenta e oito fogos.

Monte de pêro bolço, Freguezia no Bifpado

deVifeu 3 tem por Orago S.Braz, o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Prior dos Cónegos Regran-

tes de S. Vicente de Fora de Lisboa , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e

de Vifeu quatorze , tem oitenta e quatro fogos.

MoNTE-REAL 3 Freguczia no Bifpado de Leiria 3

tem por Orago S. João Baptifta 3 o Pároco he Cu-

ra da aprefentação do povo 3 rende noventa mil reis :

difta de Lisboa vinte e quatro léguas , e de Leiria

duas 3 tem cento e trinta e oito vizinhos.

Monte-REDONDO 3 Freguezia no Bifpado de Lei-

ria, tem por Orago N. Senhora da Piedade, o -Pá-

roco he Cura da aprefentação da Mitra 3 rende cen-

to e trinta mil reis : difta de Lisboa vinte e cinco lé-

guas.
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guas 5 e de Leiria trcs , tem duzentos e fetenta c

íeis vizinhos.

MoNTE-REDONDo , Freguczla no Patriarcado ,

tem por Orago o Efpirito Santo ^ o Pároco he Cu-

ra da aprefentação dos Beneficiados de S. Miguel de

Torres Vedras , rende feííenta mil reis ^ que lhe dáo

os Beneficiados , e os Freguczes quarenta alqueires

de trigo ^ e hum quarto de vinho : difta de Lisboa

fete léguas ^ tem trinta e fete vizinhos.

M0NTE-REDONDO5 Freguezia no Arcebifpado de

Braga y tem por Orago S. Bardiolomeu Apoflolo,

o Pároco he Abbade da aprefentação do Vifconde de

Villa-nova de Cerveira , rende trezentos e cincoen-

ta mil reis: difla de Lisboa feííenta e féis léguas, e

de Braga cinco 3 tem noventa e oito fogos.

. Monte de trigo , Freguezia no Arcebifpado de

Évora 5 tem por Orago S. Julião , o Pároco he Cu-

ra da aprefentação da Mitra , rende trezentos e fef-

fenta alqueires de trigo 5 cento e vinte de cevada , e

cincoenta mil reis em dinheiro: difta de Lisboa vin-

te e huma léguas , e de Évora quatro , tem cento

e quarenta e oito fogos.

MoNTE-viL 5 Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco
he Capelláo Curado da aprefentação de ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia 3 rende três mo-
ios de trigo 3 moio e meio de cevada 3 e dez mil reis

em dinheiro : difta de Lisboa nove léguas 3 e ou-

tras tantas de Évora 3 tem oitenta e hum morado-
res.

MoNTE-viRGEM 3 Frcguczia no Arcebifpado de
Évora 5 tem por Orago S. Mathias 3 o Pareço he
Cura da aprefentação da Mitra 3 rende três moios de
pão : difta de Lisboa vinte c ires léguas 3 e de Évo-
ra cinco 3 tem cincoenta e fete vizinhos.

Pan. 11. D MoN-
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MoNTEiRAs, Freguezia no Bifpado de Lamego

,

tem por Orago o Efpirito Santo , o Paroço be Cu-
ra da aprefenração do Abbade de Caftrodaire 5 rende
quarenta mil reis: difta de Lisboa cincoema léguas,
c de Lamego trcs, tem cento e vinte vizinhos.

Montezinho, Freguezia no Bifpado de Miran-
da , tem por Orago a Santa Cruz , o Pároco he Cu-
ra da aprcfentação do Reitor de Carregoza, tem de
côngrua oito mil e quinhentos reis,, e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa oitenta kguas, e de

Miranda dezoito y tem quatorze moradores.
• MoNTOUTO , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Ora^o S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo alternativa do Papa, eBifpo,
rende trezentos mil reis : difta de Lisboa oitenta c
lete léguas , e de Miranda treze , tem trinta e hum
moradores.

Monchique , Freguezia no Reino do Algarve y

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Cura coUado da aprefentaçáo da Mitra , ren-»

de cento e vinte mil reis.: difl:a de Lisboa quaren-

ta léguas , e de Faro , Cidade Capital do Bifpado ,

quatorze , tem quinlientos e cincoenta e três vizi-

nhos»

Mqra , Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem
por Or^go N. Senhora da Graça y o Pároco he Prior

da aprefentaçáo de EIRei pelo Tribunal da Meza da

Coníciencia, rende três moios de trigo, cento c vin-

te alqueires de cevada, e dez mil reis em dinheiro:

difta de Lisboa dezoito léguas , e de Évora fete , tem

cento e fetenta fogos.

Mora , Freguezia íio Bifpado de Miranda , tem

por Orago Santo André Apoitolo , o Pároco he Vi-

gário confirmado da aprefentaçáo do Reitor de Al-

gozo, tem oitQ mil reis de côngrua , e o que ren-

de
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de o pc de altar: difta de Lisboa oitenta léguas, c

de Miranda três ^ tem vinte e três moradores.

Moraes , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem

por Orago Santo André Apoftolo, o Pároco he Rei-

tor da aprefaitação da Mitra , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda

fete 5 tem quarenta e hum vizinhos.

Moreira ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga

>

tem por Orago N. Senhora da Natividade ^ o Páro-

co he Vigário da aprefentaçáo do Padroado Real ^

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa fetenca lé-

guas 5 e de Braga nove , tem cento e quarenta e féis

vizinhos.

Moreira, Freguezia no Bifpado do Porto, tem

f>or
Orago o Salvador, o Pároco he Cura da apre-

entaçáo do Prior do Mofteiro de Moreira de Cóne-

gos Regrantes , rende cincoenta mil reis : difta de

Lisboa cincoenta léguas , e do Porto duas , tem du-

zentos e vinte e dous moradores.

Moreira ( Santa Maria de ) Freguezia tio Bifpa-

do de Vifeu , o Pároco he Abbade da aprefentaçáo

do Padroado Real , rende cem mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta e féis léguas , e de Vifeu nove , tem
feíTcnta e fete fogos.

Moreira do Castello , Freguezia no Arcebif-

pado de Braga , tem por Orago N. Senhora da Af-

ibmpçáo, o Pároco he Vigário da aprefentaçáo do
Reitor do Salvador da Infefta , tem doze mil reis

de côngrua , c o que rende o pc de altar : difta de

Lisboa fcíTenta e duas léguas , e de Braga oito , tem
fetenra e três vizinhos.

Moreira dos Cónegos, Freguezia no Arcebif-

pado de Braga , tem por Orago S. Paio , o Pároco
Iic Vigário da aprefentaçáo do Chantre de Guima-
rães , rende cincoenta mil íeis : difla de Lisboa fef-

D ii fen-
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fenta léguas 5 e de Braga quatro^ tem cento e trin-

ta c dons moradores.

Moreira do Geraz do Lima , Frcguezia no
Arcebifpado de Braga, tem por Orago Santa Mari-

nha 3 o Pároco he Abbade da aprefentaçâo da Mi-
tra 3 rende trezentos e quarenta mil reis : difta de

Lisboa feííenta e três léguas , e de Braga cinco , tem
quarenta e feie fogos.

Moreira do Lima , Frcguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Oraso S. Julião , o Pároco he

Abbade da aprefentaçâo da Cafa de Bretiandos da Ci-

dade de Braga , rende fetecentos e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa feííenta e quatro léguas , e de Bra-

ga cinco 3 tem duzentos e cincoenta e féis morado-
res.

Moreira de Rei 3 Freguezia no Arcebifpado de

Braga 3 tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Páro-

co he Reitor da aprefentaçâo da Cafa de Bragança,

rende cem mil reis : difta de Lisboa feííenta e três

léguas, e de Braga féis, tem trezentos e feííenta e

hum moradores.

M0REIRAS (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga 3 o Pároco he Reitor da aprefen-

taçâo da Cafa de Bragança 3 rende cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa fetenta e cinco léguas 3 e de Braga

dezefeis 3 tem cento e quatro vizinhos.

Morei RINHAS 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cu-

ta da aprefentaçâo do Abbade de Santa Marinha de

Moreira 3 tem de renda o pé de altar : difta de Lis-

boa feííenta léguas 3 e de Vifeu dez, tem quaren-

ta e quatro fogos.

Morgade 3 Frcguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Ora^o S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçâo do Reitor de S. Vicente da Chá,
ren-
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rende fetenta mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas

léguas, e de Braga doze^ tem cincoenta e oito fo-

gos.

M0RTAGOA5 Freguezia noBifpado de Coimbra,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Páro-

co he Prior da aprefentaçáo do Duque do Cadaval

,

rende trezentos e trinta mil reis : difla de Lisboa qua-

renta léguas 5 e de Coimbra féis ^ tem quarenta e hum
vizinhos.

Moz , Freguezia no Arcebifpado de Braga 5 tem
por Orago N. Senhora da Encarnação , o Pároco hc

Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real , rende

fetecentos mil reis: difta de Lisboa feíTenta Icguas^

e de Braga trinta , tem cento e onze vizinhos.

Moz (Santa Maria de) Freguezia no Arcebifpado

de Braga 5 o Pároco he Abbade da aprefentaçáo do
Senhor da Villa da Barca , rende duzentos e trinta

mil reis : difta de Lisboa feíTenta e quatro léguas y e

de Braga duas, tem oitenta e dous vizinhos.

Moz , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem por
Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo do povo , tem cinco mil reis

de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta de

Lisboa feíTenta léguas , e de Lamego dez, tem cen-

to e onze vizinhos.

Moz DE Cellas , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa , tem por Orago S. Thomc Apoftolo, o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Cellas,

tem íeis mil reis de côngrua, e o que rende o pé de
altar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda
dez , tem cincoenta vizinhos.

Moz DE RebordÃos , Freguezia noEiípado de
Miranda, tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pá-
roco he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Rebor-
dáus , tem féis mil reis de côngrua , e o que rende o

pé
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pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de Mi-
randa nove y tem cincoenta vizinhos.

MosTEiRiNHo 5 Frcguezia noBifpado de Vifeu ^

tem por Orago N. Senhora da Natividade , o Páro-
co he Cura da aprefentaçáo do Reitor de S. ]oáo do
Monte 3 rende trinta mil reis : difta de Lisboa qua-
renta e duas léguas , e de Vifeu féis y tem trinta e

cinco vizinhos.

Mosteiro 5 Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago Santo André Apoftolo^ o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de S. Miguel do Sou-
to 5 rende cincoenta mil reis : difla de Lisboa qua-
renta e fete léguas , e do Porto cinco ^ tem fetenta

c três vizinhos.

Mosteiro^. Freguezia no Bifpado do Porto , tem
j)or Orago S. Gonfalo , o Pároco he Reitor da apre-

Jèntaçáo das Religiofas de S. Bento do Porto ^ ren-

de feííenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e féis

léguas 5 e do Porto três ^ tem cincoenta vizinhos.

Mosteiro , Freguezia no Bifpado de Vifeu ^ tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

lentação alternativa do Papa ^ e Bifpo ^ rende cen-

to e oitenta mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas

,

c de Vifeu duas e meia , tem cento e dezefete vi-

zinhos.

Mosteiro de Arnozo^ Freguezia no Arcebif-

pado de Braga, tem por Orago o Salvador^ o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo do Morgado de Pin-

délo 5 rende fcíTenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e oito léguas ^ e de Braga três ^ tem dezefe-

te vizinhos.

Mosteiro de Ferreira 3 Freguezia noBifpa-

do do Porto 3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo^ o
Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Mitra ^ rende

duzentos mil reis ; difta de Lisboa cincoenta e cin-

co
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éguas, e dô Porto cinco > rem duzentos e qua-

renta e nove fogos.

Mosteiro de S. Fins ^ Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga , tem pOr Orago S. Felis ^ o Pároco

he Cura da aprefentaçãò do Padroado Real 5 r\:nde

quarenta mil reis : diíta de Lisboa fetenta e duas lé-

guas 5 e de Braga dez 3 tem oitenta e cinco fogos.

Mosteiro de Santa Maria de Oliveira , Fre-

guezia no Afcebifpado de Braga , tem por Orago N.
Senhora da AíTumpçáo , o Pároco he Vigário da apre*

fentaçáo do Prior do Moíleiro de S. Vicente de Fa-
rá de Lisboa , rende cento e quarenta mil reis : diC-

ta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga três 5 tem
cento e trinta vizinhos*

,

Mosteiro de Vieira, Freguezia no Arcebífpa-

do de Braga , tem por Orago S. João Baptifta , o
Pároco he Abbade da aprefentaçãò da Gafa de Ca-

Ihariz , rende oitocentos mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e quatro léguas , e de Braga quatro , tem tre-

zentos e cincoenta vizinhos.

Mosteiros , Freguezia no Bifpado de Portale-

gre, tem por Orago N. Senhora dos Mofleiros , o
Pároco he Cura da aprefentaçãò da Mitra, rende três

moios de trigo : difla de Lisboa trinta léguas, e de
Portalegre três, tem cincoenta e oito vizinhos.

Moucos , Freguezia no Arcebifpado de Bríiga
,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da
aprefentaçãò da Cafa do Infantado , rende cento e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas,

e de Braga quatorze , tem trezentos e trinta mora-
dores.

Moucos , Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da apre-

fentaçãò do Reitor de Caftclláos , tem féis mil reis

de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta de

Lis-
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Lisboa oitenta léguas , e de Miranda dez , tem qua-

renta moradores.

MouQUiM 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo ^ o Pároco he
Vigário collado da aprelentaçâo das Religiofas Fran-
cifcanas de Vai de Pereiras, rende fetenta mil reis:

difta de Lisboa cincoenta e três léguas , e de Braga
três 5 tem cento e noventa vizinhos.

Moura, no Arçebifpado de Évora, temdnasFre-
guezias , S. João Baptifla , o Pároco he Prior da apre-

íentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia , rende duzentos e cincoenta mil reis : difta

de Lisboa vinte e quatro léguas , e de Évora onze ,

tem oitocentos e vinte e oito fogos.

Santo Agoftinho , o Pároco he Prior da

Tnefma aprefentaçáo , rende cento efeíTenta mil reis,

tem quinhentos moradores.

Moura morta, Freguezia no Bifpado do Por*

to , tem por Orago Santa Comba , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Commendador Maltcz de

Moura morta , tem oito mil reis de côngrua, e o
que rende o pé de altar : difta de^Lisboa feílbnra lé-

guas , e do Porto quatorze , tem noventa e hum vi-

zinhos.

Moura morta, Freguezia no Bifpado de Lame-

go , rem por Orago N. Senhora da Aprefentação ,

o Pároco he Cura confirmado da aprefentação do Rei-

tor do Pinheiro , tem féis mil reis de côngrua , e o
que rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta

e quatro léguas, e de Lamego três , tem cincoenta

c féis vizinhos.

Mourão, Freguezia no Arçebifpado de Évora

,

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco hc

Prior da aprefentação de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confclencla, tem vinte mil reis de côngrua,

e o
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c o que rende o pé de alta,r : difla de Lisboa vinte

e nove léguas ^ e de Évora nove ^ tem quatrocen-

tos e cincoenta fogos.

Mourão 5 Freguczia no Arccbifpado de Braga,

tem por Orago S. João Baptifla , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do 'Abbade de Villarinho da Caf-

tanheira, rende trinta mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta e quatro léguas , e de Braga vinte e quatro

,

tem fetenta e dous vizinhos.

M0URAZ3 Freguezia no Bifpado de Vifeu^ tem
por Orago S. Pedro Apoftolo^ o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos mil
reis : difta de Lisboa quarenta e- cinco léguas, e de

Vifeu quatro, tem quinhentos e dezefeis fogos.

MouRE , Freguezia no Àrcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da Purificação, o Pároco he

Abbade da aprefentação da Micra , rende duzentos

mil reis ; difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Bra-

ga huma e meia , tem fetenta e cinco fogos.

MouRE , Freguezia no Arccbifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da Expeílaçáo 5 o Pároco he

Cura da aprefentação do Reitor dos Cónegos Secu-

lares de S. João Euangelifta de Villar de Frades ,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas , e de Braga duas , tem cincoenta e fetc fogos.

MouRE 5 Freguezia no Àrcebifpado de Braga , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do D; Abbade Bcnedidino do Mofteiro de

Pombeiro , rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa

fcíTentaleguas , e de Braga cinco , tem ccnio c trin-

ta e dous moradores.

MouRiLHE , Freguezia no Arcebifj ado de Bra-

ga, tem por Orago Sant-Iago Apoftoío , o Pároco

he \''igario collado da aprefentaçáo do l\ciu)r de Mon-
te-alegrc, rende cem mil reis; dif.a dcLiíibca fctcn-

li
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ta léguas, e de Braga onze, tem cento e hum mo*
xadores.

MouRiz, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Romáo, o Pároco he Reitor da apre-

fentação alternativa dos Rcligiofos Eremitas de San-
to Agoftinho do Convento de Cete, e do Reitor do
Collegio da Graça de Coimbra , rende duzentos mil

íeis: difta de Lisboa cincoenta léguas , e do Porto

cinco 5 tem duzentos e cincoenta fogos.

Mouriscas, Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da

aprefontação do Vigário do vSardoal , tem dez mil

reis de côngrua^ e o que rende o pé de altar: difta

de Lisboa vinte e cinco léguas, e da Guarda vinte

e oito, tem duzentos e onze fogos.

MouRONHo , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Julião , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo da Mitra , rende quatrocentos mil reis: dif-

ta de Lisboa quarenta léguas , c' de Coimbra fete ,

tem' duzentos e feíTenta fogos.

MouTA 3 Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go N. Senhora da Boa-Viagem , o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentaçáo do povo , rende cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa três léguas , tem duzen-

tos e vinte c cinco vizinhos.

MouTA, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco lie Prior

da aprefentaçáo do Padroado Real , rende cent;o e

fetcnta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , c

da Guarda einca, tem fcíTcnta moradores.

MouTA DOS Ferreiros, Freguezia no Patriar-

cado, tem por Orago N. Senhora da Conceição, o
Pároco he Cura da aprefentaçáo do Prior, e Bene-
ficiados da Igreja de S. Pedro de Óbidos ^ rende hum
niQÍQ de trigo , meio- de cevada ^ e hum tonel de vi-

nho :



MO MU 57

nho : difta de Lisboa dez léguas y tem cento e vin-

te vizinhos.

M0UTAS3 Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Martinho Bifpo y o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo da Mitra ^ rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta léguas y e de Vifeu cinco ^

tem cento e fetenta e oito fogos.

M0ZELOS5 Freguezia no Arcebifpado de Braga 5

tem por Orago S. Faio y o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mitra 5 rende cento e vinte mil reis: dif-

ta de Lisboa feíTenta e oito léguas 3 e de Braga oi-

to e meia , tem noventa e cinco fogos,

MozELOS, Freguezia no Bifpado do Porto 5 tem
por Orago S. Martinho Bifpo y o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Prior dos Cónegos Regrantes do
Mofteiro da Serra, tem oito mil reis de côngrua,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa cinco-

enta léguas , e do Porto tres y tem cento e cinco vi-

zinhos,

MU
MujA y Freguezia no Patriarcado y tem por Ora-

go S. João Baptifta y o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo da Mitra 3 rende oitocentos mil reis: difta de

Lisboa doze léguas, tem trezentos e feíTenta e féis

moradores.

MujÃES y Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da Expedaçáo , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Cafa de Bragança y ren-

de duzentos e feíTenta mil reis : difta de Lisboa kí-

fenta léguas , e de Braga tres e meia y tem cento e

vinte e oito vizinhos.

Moimenta da Serra y Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago S. Joáo Baptifta ^ o Pá-

roco he Prior da api-efcntaçáo do Padroado da Rai-

nha,
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nha 5 rende trezentos e clncoenta mH reis : difta de

Lisboa quarenta e nove léguas 3 c de Coimbra qua-

torze^ tem duzentos moradores.

MuiMENTA. Vide Moimenta.

MuRÇAj Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago Santa Senhorinha , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Chantre de Lamego , rende vinte e

quatro mil reis : difta de Lisboa íeílènta léguas 5 e

de Lamego dez 5 tem quarenta e cinco fogos.

MuRÇA DE Panoia (Santa Maria de) Freguezia

no Arcebifpado de Braga , o Pároco hc Reicor da

aprefentaçáo do Cabido de Guimarães , rende cen-

to e cincoenta mil. reis : difta de Lisboa feíTenta e

quatro léguas 5 e de Braga dezoito , tem duzentos e

vinte fogos.

Muro 3 Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago S. Chriftováo , o Pároco he Reitor collado da

aprefentaçáo do Reitor do Convento de Santo Eloi

do Porto 5 rende cento e cincoenta mil reis : difta

de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e do Porto três ,

tem feííenta e hum vizinhos.

MuRTEDE 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra

,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he A^i-

g?.rio da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Coimbra 5

rende trezentos mil reis : difta de Lisboa trinta e fe-

te léguas , e de Coimbra três 5 tem cento e nove vi-

zinhos.

MuRTOZA 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago N. Senhora da Natividade , o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Bedoído ,

rende cem mil reis: difta de Lisboa quarenta e cin-

co léguas 3 e do Porto fete ^ tem cento e cincoenta

vizinhos.

MuxAGATA 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu 3 tem
por Orago S. Miguel ^ o Pároco he Cura da apre-

fea-
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fentação do Vigário de Santa Maria de Algodres
,

tem de renda o pé de altar : difta de Lisboa cinco-

enta e quatro léguas ^ e de Vileu féis 3 tem cento e
hum moradores.

MuxAGATA j Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago Santa Maria Magdalena, o Pároco
he Vigário da aprefentação de ElRei pelo Tribunal
da Meza da Confciencia ^ rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta léguas., e de Lamego onze,
tem duzentos e trinta e féis vizinhos.

NA
NAbaes 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago o Salvador 3 o Pároco

he Vigário collado da aprefentaçáo das Re-
ligiofas de Santa Clara de Villa do Conde , rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e três

léguas 3 e de Braga féis , tem cento e vinte vizinhos,

Nabaes, Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. CofmeMartyr, o Pároco he Prior da

aprefentaçáo da Cafa de Mello , rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Coim-
bra dezefeis , tem cento e dez vizinhos.

Nabainhos^ Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Senhor de Mello , rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e três

léguas 5 e de Coimbra dezefeis , tem fetenta e cin-

co fogos.

Nabo, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Genefio, o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de S. Bartholomeu de Villa-FIor ,

tem féis mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé
de
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de altar : difta de Lisboa feííenta c três léguas ^ e de

Braga vinte e cinco ^ tem quarenta moradores.

Nacomka ^ Fregiiezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco hc Vi-
gário collado da apreíenraçáo do Reitor de Caria,

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

léguas 3 e de Lamego quatro , tem vime e quatro

vizinhos.

NaGOZA 5 Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Miguel ^ o Pároco' he Cura confirma-

do da aprefentação do Vigário do Caftello , rende

trinta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro

léguas 5 e de Lamego quatro , tem fetenta e cinco

fogos.

Nagozello 5 Freguezia no Bifpado de Lamego,
.

tem por Orago Santa Maria Magdalena, o Pároco

he Cura da aprefentação do Abbade de S. João da

Pefqucira , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta léguas , e de Lamego nove , tem cincoen-

ta e nove fogos.

Nandufe, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago S. João Baptifta^ o Pároco he Cura da
aprefentação do Abbade de Canas de Sabugoza, tem
oito mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa quarenta e nove léguas , c de Vi-

ícu três , tem fetenta e féis vizinhos^

Navalho 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Purificação, o Pá-

roco he Vigário collado da aprefentação do Com-
mendador Maltez da Commenda de Poiares, rende

trinta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e

de Braga vime, tem cincoenta vizinhos.

Navarra , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário

da aprefentação do Vigário de Crcfpos, rende qua-

rcn-
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rcnta mil reis : clifta de Lisboa feííenta léguas , e de

Braga huma ^ tem duzentos e vinte e fete vizinhos.

Navedeaver 5 Freguezia no Bifpado de Lame-
go 5 tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Vil-

lar-maior , tem dez mil reis de côngrua ^e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa feííenta léguas

,

e de Lamego vinte ^ tem cento e oitenta fogos^-

Nave-redonda 5 Freguezia no Bifpado de Lame-
go, tem por Orago Sane-lago Apoftolo, o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Caftello-Ro-

drigo 3 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feC-

fenta léguas , e de Lamego quinze , tem quarenta

moradores.

Nave do Sabugal , Freguezia no Bifpado de La-

mego, tem por Orago N. Senhora da Conceição,
o Pároco he Vigário da aprefentaçáo da Mitra , ren-

de quarenta mil reis : diíta de Lisboa cincoenta lé-

guas, e de Lamego vinte, tem cento e cincoenta c

oito vizinhos.

Naves, Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Vigário de Caftello-bom , tem
de côngrua lete mil e fetenta reis , e o que rende o

fé

de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de
^amego dezoito, tem feííenta e dous vizinhos.

Navio, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Abbadc da apre-

fentaçáo alternativa da Mitra , e Mofteiro Benedicli-

no de Carvoeiro, rende cento e cincoenta mil reis:

difta de Lisboa feííenta e duas léguas , e de Braga

quatro , tem trinta e nove viziniios.

NE
Negreda , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem
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tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo, o Páro-
co he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Cellas,
tem féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de Mi-
randa dez 5 tem trinta e hum moradores.

Negreiros , Freguezia no Arcebifpado de Bra-
ga, tem por Orago Santa Eulália 5 o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e fef-

fenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e fete lé-

guas 5 e de Braga quatro , tem cento e hum vizinhos.

Negrelos 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Padroado Real, rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e féis lé-

guas, e de Braga quatro, tem cento e cincoenta vi-

zinhos.

Negrelos , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Mitra , rende feiscentos mil reis : dif-

ta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga quatro , tem
cento e quarenta e fete vizinhos.

Negrilhos , Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Orago S. João Baptifta, o Pároco he

Capellão Curado da aprefentaçáo de ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende cento e cin-

coenta alqueires de trigo , e cento e vinte de ceva-

da : difta de Lisboa dezefete léguas , e de Évora do-

ze, tem oitenta moradores.

NegrSes , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco

he Vigário collado da aprefentaçáo do Reitor de S.

Vicente da Chá , rende cento e vinte mil reis : difta

de Lisboa fetenta e cinco léguas, 'e de Braga doze,
tem oitenta e cinco fogos.

i
Nellas , Freguezia no Bifpado de Vifeu ^ tem

por
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por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Pároco he

Ciira da aprefentaçáo do Vigário de Santa Marinha

de Senhorim ^ tem féis mil e oitocentos reis de côn-

grua 560 que rende o pé de altar : difta de Lisboa

cincoenta léguas ^ e de Vifeu três ^ tem duzentos e

quarenta e /ete fogos.

Nesperal 5 Freguezia no Priorado do Crato ^ tem

por Orago S. Simão Apoftolo 5 o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo do Grão Prior ^ rende dous moios

de trigo ^ vinte almudes de mofto ^ e dous mil reis

em dinheiro: difta de Lisboa vinte e oito léguas ^ e

do Crato doze ^ tem noventa e três vizinhos.

Nespereira 5 Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago Santa Marinha ^ o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo do Padroado Real 5 rende feiscen-

tos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

c duas léguas, ^ e de Lamego fete 5 tem cento e cin-

coenta e dous moradores.

Nespereira ^ Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago Santo Ericio , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo alternativa do Papa y e Bifpo ^ rende cen-

to e oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas , e de Lamego féis , tem cento e feíTenta

fogos.

Nespereira, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco hc
Cura da aprefentaçáo do Prior deGouvea, tem oito

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa cincoenta e três léguas, e de Coim-
bra dezefeis, tem noventa moradores.

Nespereira y Freguezia no Bifpado do Porto,
tem por Orago S. Joáo Euangelifta ^ o Pároco he
Abbade da aprefentaçáo alternativa do Papa, Bifpo,
Monjes Bentos de Buftello , e Cónegos Regrantes
do Mofteiro da Serra. A ordem da alternativa he ef-

Part. 11. E ta:



^4 NE
^ : Janeiro he do Papa y Fevereiro do Bifpo , Mar-
ço dos Monjes Bentos ^ e Cónegos Regrantes ; ren-

de trezentos e oitenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e ktc léguas
^j

e do Porto féis y tem cincoen-

ta e hum vizinhos.

Nespereira 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago Santa Eulália 5 o Pároco he Vi-
gário da aprefcntação do Thefoureiro mor da Col-

legiada de Guimarães y rende cincoema mil reis : dif-

ta de Lisboa feíTcnta léguas ^ e de Braga tres^ tem
cento e quatorze fogos.

Nevogilue^ Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga y tem por Orago Santa Marinha 5 o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra ^ rende duzentos e

oitenta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas y e

de Braga duas 3 tem cincoenta e nove fogos.

Nkvogilde 5 Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S. Miguel y o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Mitra y rende duzentos mil reis : dif-

ta de Lisboa cincoenta e duas léguas 5 e do Porto

huma^ tem quarenta e hum vizinhos.

Nevogilde y Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago Sáo Veriílimo y o Pároco he Ab-
bade 3 cuja aprefentaçáo fe acha litigiofa entre o Bif-

po 3 e Mofteiro Benedidino de Bombeiro , rende qua-

trocentos mil reis: difta de Lisboa cincoenta e cin-

co léguas 3 e do Porto cinco 3 tem cento e quaren-

ta fogos.

Nexe, Freguezia no Reino do Algarvcj tem por

Orago Santa Barbara 3 o Pároco he Prior coUado da

aprefentaçáo da Mitra 3 rende trezentos mil reis : dif-

ta de Lisboa quarenta e quatro léguas 3 e de Faro 3

Cidade Capital do Bifpado , huma 3 tem quatrocentos

e noventa e dous vizinlios»

Ni-
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Nine j Freguezía no Arceblípado de Braga, tem

porOrago N. "Senhora daExpeAação, o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Mitra ^ rende duzentos mil

reis : difla de Lisboa feíTenta léguas ^ e de Braga duas,

tem cento e oito vizinhos.

Ninho DO AçoR^ Freguezia no Bifpado da Guar-

da , tem porOrago S. Miguel ^ o Pároco he Ctira

da aprefentaçáo do Vigário de S. Vicente da Beira,

rende vinte mil reis : difta de Lisboa trinta e nove
léguas 5 e da Guarda fete , tem quarenta e três fogos.

Niza 5 no Bifpado de Portalegre^ tem duas Fre-

guezias^ o Efpirito Santo , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da

Confcicncia, rende três moios de trigo, dous de cen-

teio y cineoenta e dous almudes de moílo ^ e doze

mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta e três

kguas ^ e de Portalegre féis , tem trezentos e qua-

renta e hum vizinhos.

N. Senhora da Graça ^ Matriz , o Pároco

he Vigário da mefma aprefentaçáo 5 rende cento e

vinte alqueires de trigo , outro tanto de centeio ^ cin-

eoenta c dous almudes de mofto , e vinte mil reis

em dinheiro 5 tem duzentos e doze fogos.

NO
Nogueira 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ^'

tem porOraao Santa Chriftina • o Pároco he Vigá-
rio collado da 'aprefentaçáo da Mitra , rende oitenta

mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ^ e de Braga
féis, tem feíTenta e fete fogos.

Nogueira , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Ab-
bade da apreíentaçáo da Mitra , rende feiscentos mil
reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ^ c de Braga hum
quarto de légua ^ tem fetcnta e fcis vizinhos.

E ii No-
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Nogueira 5 Freguczla no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Romão ^ o Pároco be Abbade da
apreíentaçáo da Mitra , rende trezentos e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa feílènta e três léguas , e de
Braga quatro ^ tem oitenta e cinco fogos.

Nogueira 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Reitor da
aprefcntaçáo da Mitra ^ rende cento e vinte mil reis

:

difta de Lisboa fetenta e três léguas , e de Braga dez-

efeis^ tem cento e vinte e fete vizinhos.

Nogueira , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga ^ tem por Orago Sanc-Iago Apoftolo ^ o Pároco

he Vigário da aprefentaçáo do Abbade de Santa Ma-
rinha da Alheira ^ rende trinta mil reis : difta de Lis-

boa feíTenta léguas , e de Braga dez , tem cincoen-

ta vizinhos.

Nogueira, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. João Bagtifta , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo de Vafco Xavier Brandão Ve-
lho Barreto Soto-maior^ da Villa de Vianna, ren-

de duzentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

feífenta léguas , e de Braga féis , tem fetenta mora-
dores.

Nogueira , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vi-

gário coUado da aprefentaçáo da Camera Ecclefiafti-

ca de Braga , rende quatrocentos mil reis : difta de

Lisboa feíTenta léguas , e de Braga treze , tem cen-

to e oitenta fogos.

Nogueira^ Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S. Pelagio , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Cabido da Sé de Miranda , tem íeis

ynil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa fetenta léguas, e de Miranda nove,
tem cento e hum moradores.

No-
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Nogueira (Santa Maria de) Freguezia no Bifpa-

do do Porto , o Pároco he Cura da aprefentação do
Meftre Efcola da Collegiada de Cedofeita ^ rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro lé-

guas 5 e do Porto duas ^ tem fetenta e dous vizinhos.

Nogueira , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Chriflovão 3 o Pároco lie Reitor

da aprefentação do Padroado Real 5 rende cento e vin-

te mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas ,

e de Lamego cinco , tem quatrocentos e fetenta fo-

gos.

Nogueira do cravo ^ Freguezia no Bifpado de

Coimbra 5 tem por Orago N. Senhora da Expcfta-

çâo, o Pároco he Prior da aprefentação da Mitra,

rende quinhentos mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta e huma léguas , e de Coimbra dez , tem cento c

quarenta e hum vizinhos.

Nogueira do cravo , Freguezia no Bifpado do
Porto, tem por Orago S. Chriftovão, o Pároco he

Abbade da aprefentação do Marquez de Marialva ,

rende trezentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e

nove Icguas , e do Porto cinco , tem fetenta e três

vizinhos.

Nogueira da Regedoura, Freguezia no Bif-

pado do Porto , tem por Orago S. Chriftovão 5 o
Pároco he Cura da aprefentação do Reitor de San-

to Eloi da Villa da Feira , rende fetenta mil reis :

difta de Lisboa quarenta léguas , e do Porto três ,

tem cento e vinte vizinhos.

Nogueiró, e Dadim, Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga , tem por Orago o Salvador , o Páro-

co he Vigário collado da aprefentação do Cabido da

Sé de Braga, rende cincoenta mil reis: difta de Lis-

boa feííenta léguas, e de Braga hum quarto de lé-

gua, tem fetenta e nove fogos.

Nos-
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Nossa Senhora da Ajuda, Freguezía no Bif-

pado de Elvas , o Pároco he Vigário confirmado da
aprefenraçáo da Mitra , rende trezentos alqueires de
trigo j e cento e vinte de cevada : difta de Lisboa trin-

ta léguas, e de Elvas duas, tem trinta e fete vizi-

nhos.

Nossa SexNhora a Bella , Freguezia no Arce-
bifpado de Évora , o Pároco he Cura da aprefenta-

çáo da Mitra, rende cento e vinte alqueires de tri-

go, e feíTenta de cevada : difta de Lisboa trinta lé-

guas , e de Évora dez , tem quarenta e fcis mora-
dores.

Nossa Senhora da Caridade , Freguezia no
Arcebifpado de Évora , o Pároco he Cura da apre-

fentaçãq da Mitra , rende duzentos e quarenta al-

queires de trigo : difta de Lisboa vinte e leis léguas ,

e de Évora féis, tem centp e hum moradores.

NossA Senhora da CoxNCeiçÃo , Freguezia no
Arcebifpado de Évora , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia , rende cento e cincoenta alqueires de trigo ,

e noventa de cevada : difta de Lisboa vinte e quatro

léguas , e de Évora dezefeis , tem cento e cinco vi-

zinhos.

Nossa Senhora da Conceição, Freguezia no
Reino do Algarve , o Pároco he Cura da aprefen-

laçáo da Mirra, rende cento e vinte alqueires de tri-

go
, quaren- a de cevada , e cem arrobas de figos :

difta de Lisboa quarenta e huma léguas , e de Faro ,

Cidade Capital do Bifpado , meia légua , tem cento

e quinze vizinhos.

Nossa Senhora da Conceição , Freguezia no
Reino do Algarve , o Pároco he Prior da aprefen-

tação de ElRei pelo Tribunal da Meza da Confci-

encia , rende trezentos alqueires de trigo : difta de

Lis-
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pital do Bifpado 5 dezenove , tem duzentos e quaren*

ta e dous vizinhos.

Nossa Senhora da Esperança , Freguezia no
Bifpado de Portalegre , o Pároco he Cura da apre-

fentação da Mitra, rende três moios de trigo: dif-

ta de Lisboa trinta léguas , e de Portalegre quatro ,

tem trinta e hum moradores.

Nossa Senhora da Boa Fe, Freguezia noAr-
cebifpado de Évora, o Pároco he Cura da aprefen^

taçáo da Mitra, rende cento e dez alqueires de tri-

go traçado : difta de Lisboa dezefete' legUas , e de

Évora duas e meia, tem oitenta e quatro fogos.

Nossa Senhora do Freixo, Freguezia no Ar-

cebifpado de Évora , tem pôr Orago N. Senhora da

Afiumpçâo, o Pároco he Cura da aprçfentaçáo da

Mitra , rende trezentos e trinta alqueires' de trigo

:

difia de Lisboa vinte e três léguas, e dc/Evora qua-

tro, tem cento e dez moradores. .

Nossa Senhora da Gloria, Freguezia noAr-
cebifpado de Évora , o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo da Mitra , rende três moios de trigo , e hum
moio de cevada : difia de Lisboa vinte e quatro lé-

guas , e de Évora feis , tem oitenta e dous vizinhos.

Nossa Senhora da Luz , Freguezia no Reino
do Algarve, o Pároco he Curi da aprefentação da
Mitra , rende duzentos e dez alqueires de pão traça-

do: difta de Lisboa quarenta léguas , e de Faro, Ci-

dade Capital do Bifpado , doze , tem fetenia e três

vizinhos. v

Nossa Senhora da Luz , Freguezia no Reino
do Algarve , o Pároco he Cura da aprefentação da
Mitra 3 rende feffenta alqueires de trigo , fetenta e

cinco de cevada , e huma arroba de figo de cada fo-

go : difta de Lisboa quarenta e duas léguas , e dei

Fu-
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Faro 5 Cidade Capital do Bifpado

y quatro 5 tem cen-

to e cincoenia e dous moradores.

Nossa Senhora da Luz 5 Freguezía no Arce-

bifpado de Évora ^ o Pároco Ke Cura da aprefenta-

çáo da Mitra, rende cento e vinte alqueires de tri-

go , e feííenta de cevada : difta de Lisboa trinta lé-

guas 5 e de Évora dez ^ tem quarenta e féis vizinhos.

Nossa Senhora dosMartyres^ Freguezia no
Priorado do Crato ^ o Pároco he Cura da aprefenta-

çáo do Grão Prior 5 rende dous moios e meio de pão y

e huma pipa de vinho : difta de Lisboa trinta e duas

léguas 5 e do Crato huma , tem noventa e hum vi-

zinhos.

Nossa Senhora do Monte, Freguezia noAr-
cebifpado de Évora , o Pároco he Capelláo Curado

da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende três moios de trigo 3 moio e

meio de cevada 3 e dez mil reis em dinheiro: difta

de Lisboa treze léguas , e de Évora nove , tem cen-

to c fetenta e dous vizinhos.

Nossa Senhora das Neves ^ Freguezia 'no Ar-

cebiípado de Évora, o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo da Mitra , rende trezentos e trinta alqueires de

páo traçado: difta de Lisboa vinte léguas ^ c de Évo-

ra quinze, tem oitenta e cinco fogos.

Nossa Senhora da Orada , Freguezia no Ar-

cebifpado de Évora y o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo da Mitra 3 rende duzentos e fete alqueires de

trigo , e cincoenta e féis de cevada : difta de Lisboa

vinte e féis léguas , e de Évora oito , tem cento e

cincoenta vizinhos.

Nossa Senhora da Orada , Freguezia no Bif-

pado de Coimbra , tem por Orago N. Senhora da

Expeflraçáo , o Pároco he Cura da aprefentaçáo do

Padroado Real ^ tem quatorze mil reis de côngrua ,

eo
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e o que rende o pc de altar : difla de Lisboa trinta

Içguas 5 c de Coimbra cinco , tem fetenta e hum vi-

zinhos.

Nossa Senhora da Orada , Frcguezía no Ar-

cebifpado de Évora, o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo do Arcebifpo , rende três moios de páo tra-

çado : dijfla de Lisboa vinte e cinco léguas , e de Évo-

ra onze, tem treze fogos.

Nossa Senhora do Pezo , Frcguezia no Arce-

bifpado de Évora, o Pároco he Cura da aprefenta-

ção da Mitra , rende cento e vinte alqueires de tri-

go , e outro tanto de cevada : difta de Lisboa dez-

efete léguas , e de Évora féis , tem fetenta e quatro

fogos.

Nossa Sçnhora dos Prazeres, Freguezia no
Bifpado de Elvas , o Pároco he Prior da aprefenta-

çáo da Mitra, rende duzentos e quarenta alqueires de

trigo: difla de Lisboa vinte e oito léguas, e de El-

vas cinco, tem cincoenta e íeis vizinhos.

Nossa Senhora dos Reis , Freguezia no Ar-

cebifpado de Évora , o Pároco he Cura collado da

aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende três moios de trigo , moio e meio
de cevada , e dez mil reis em dinheiro : difta de Lis-

boa doze léguas , e de Évora nove , tem fetenta e

hum vizinhos.

Nossa Senhora das Relíquias , Freguezia no
Arcebifpado de Évora, tem por Orago N. Senhora

da AíTumpçáo , o Pároco he Cura da apreíentaçáo

da Mitra , rende cento e noventa e oito alqueires

de trigo : difta de Lisboa vinte e quatro léguas . e

de Évora dezoito, tem cento e feííenta fogos.

Nossa Senhora do Roxo , Freguezia no Ar-

cebifpado de Évora , o Pároco he Capeiláo Cura-

do da aprefentafáo de ElRei pelo Tribunal da Me-
za
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za da Confciencia ^ rende cento e vinte alqueires de
trigo 5 e dez mil reis em dinheiro; difla de Lisboa

dezenove léguas ^ e de Évora quatorze ^ tem feíTen-

ta e quatro fogos.

Nossa Senhora do Rosário , Freguezia no
Arcebifpado de Evora, o Pároco he Capelláo Cu-
rado aprefentado por ElRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia 5 tem de renda dous moios de trigo

,

moio e meio de cevada 5 e dez mil reis em dinhei-

ro : diíla de Lisboa vinte e três léguas 3 e de Évo-
ra dezoito 3 tem noventa e féis vizinhos.

Nossa Senhora do Rosário ^ Freguezia no
Bifpado de Elvas , o Pároco he Capelláo Curado da
aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Mcza da
Confciencia ^ rende três moios de trigo ^ e dons de

cevada: difta de Lisboa vinte e oito léguas ^ e de El-

vas cinco 5 tem feííenta e hum vizinhos.

Nossa Senhora do Rosário 5 Freguezia no
Bifpado de Portalegr(*^ o Pároco he Cura da apre-

fentação da Mitra ^ rende três moios de trigo : difta

de Lisboa trinta léguas , e de Portalegre quatro ^ tem
rrinta e hum moradores.

Nossa Senhora DO Verde 5 Freguezia no Rei-

no do Algarve , tem por Orago N. Senhora da Af-

fumpçáo^ o Pároco he Cura da aprefentaçáo da Mi-
tra 3 rende cento e cincoenra alqueires de trigo ^ e
vinte e cinco de cevada : difta de Lisboa trinta e no-

ve léguas 3 e de Faro 3 Cidade Capital do Bifpado ,

dez 3 tem cincoenta e oito fogos.

Novaes 3 P^cguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago S. Simão Apoftolo 3 o Pároco he

Vigário collado da aprefentaçáo das Religiofas de
Santa Clara daVilla'do Conde 3 rende cincoenta mil
reis : difta de Lisboa cincoenta e fete léguas 3 c de
Braga três, tem cincoenta e quatro fogos.

No-
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NovellAS ^ Fregnezía no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago o Salvador ^ o Pároco he Cura da apre-

íentaçáo do Abbade Benediílino do Mofteiro de BuC-

tello 5 tem dezeícis mil reis de côngrua , c o que
rende o pé de altar: difta de Lisboa feííenta léguas ,

e do Porto féis ^ tem noventa e oito fogos.

NouRA 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
^)or Orago N. Senhora da Annunciaçáo , o Pároco

he Cura da aprefcntação do Cabido de Guimarães ^

rende vinte mil reis : difta de Lisboa feííenta e qua-

tro léguas^ ede Braga dezoito 3 tem fetenta ehum
vizinhos.

NU
Nunes , Freguezia no Bifpado de Miranda ^ tem

por Orago S. Cypriano3 o Pároco he Cura da apre-

fcntação do Reitor de Ouzelhão ^ tem doze mil e

quinhentos reis de côngrua ^ e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de Miran-

da doze 3 tem quarenta e cinco fogos.

NuzEDO y Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário

confirmado da aprefentação do Reitor de Santa Leo-

cadia , rende cincoenta e cinco mil reis : difta de Lis-

boa fetenta e duas léguas 5 e de Braga dezoito ^ tem
quarenta moradores.

NuzEDO SoB-CASTELLO 5 Frcguczia no Bifpado

de Miranda , tem por Orago N. Senhora da Kxpe-

ílaçáo 3 o Pároco he Cura da aprefentação do Ab-
bade de Rebordello ^ tem pito mil reis de côngrua ,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oiten-

ta léguas, e de Miranda quatorze, tem vinte e hum
moradores,

NuzEDO TRASPASSANTE , Frcguezia no BifpaJo

de Miranda, tem por Orago N. Senhora da AíTum-

PÇâO y
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pçâo 5 o Pároco he Cura da aprefentação do Reitor

de Tiozcllo y tem oito mil reis de côngrua . e o que

rende o pc de altar : difta de Lisboa oitenta léguas

,

e de Miranda treze , tem feíTcnta e hum vizinhos.

NuzELLOS, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Páro-

co he Abbade da aprefentação da Cafa de Bragança,
rende trezentos mil reis : difta de Lisboa oitenta lé-

guas, e de Miranda treze, tem do:!e fogos.

NuzELLOS , Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago N. Senhora da Expeílaçáo , o Pá-

roco heCura confirmado da aprefentação do Reitor

deOiicidres, rende cincoenta mil reis: difta de Lis-

boa fetenta e cinco léguas , e de Miranda dezoito

,

tem cincoenta e nove fogos.

OB
OBiDOS , Villa no Patriarcado , tem quatro

Freguezias: a faber, Sant-Iago Apoftolo, o
Prior defta Igreja he o Abbade do Mofteiro

de Val-bem-feito de Monges da Ordem de S. Jero-

nymo, que nella aprefenta hum Cura, que tem cem
mil reis de renda ; e o Priorado rende hum conto

de reis: difta de Lisboa doze léguas , tem cento e

quarenta e hum vizinhos.

Santa Maria , tem por Orago N. Senhora

da AíTumpção , o Sacro Collegio dos Principâes da

Santa Igreja Patriarcal he o Prior defta Freguezia j

quem a paroquea he hum Cura aprefentado pelos Be-

neficiados da mefma Igreja , rende o Priorado três

mil cruzados , e o Curato cem mil reis , tem cen-

to e oito vizinhos.

S. Pedrg Apoftolo ^ o Pároco he Prior da

apre-
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aprefentação da Rainha ^ rende hum conto de reis,

tem duzentos e vinte fogos.

S. João do Mocharro , tem por Orago S.

João Baptifta ^ o Pároco he Prior da aprefentação da
Mitra 5 rende quinhentos mil reis y tem duzentos e
vinte e cinco vizinhos.

OD
Odemira, no Arcebifpado de Évora, tem duas

Freguezias , N. Senhora da Aííumpção , o Pároco

hc Reitor 5 vulgarmentexhamado Prior , da aprefen-

tação do Padroado Real, rende duzentos mil reis:

difta de Lisboa vinte e fete léguas , e de Évora vin-

te, tem cento e trinta e dous moradores.

Salvador , o Pároco he Reitor da mefma
aprefentação , rende duzentos mil reis , tem cento e

cincoenta vizinhos.

Odeleite , Freguezia no Reino do Algarve , tem
por Orago N. Senhora da Vifitação , o Pároco hc

Capellâo Curado da aprefentação delRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende cento e vin-

te alqueires de trigo : difta de Lisboa trinta e qua-

tro léguas , e de Faro , Cidade Capita! do Bifpado y

onze 3 tem quatrocentos e vinte fogos.

Odeseixe , Freguezia no Reino do Algarve , tem
poROrago N. Senhora da Piedade, o Pároco he Ca-
pellâo Curado , vulgo Prior da aprefentação de El-

Rei pelo Tribunal da Meza da Confciencia , rende

cento c vinte alqueires de trigo, e feífenta de ceva-

da : difta de Lisboa vinte e oito léguas , e de Faro ,

Cidade Capital do Bifpado , dezoito , tem oitenta e
trcs vizinhos.

Odivellas , Freguezia no Arcebifpado de E-
vora , tem por Orago Santo Efievão , o Pároco
he Cura da aprefentação delRçi pelQ Tribunal da

Me-
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Meza da Confciencia , rende tres^moios de trigo e

moio e meio de cevada : diíla de Lisboa dezefete lé-

guas 5 e de Évora oito 5 tem noventa e hum vizi-

nhos.

Odivellas 5 Freguczia no Patriarcado 5 tem por

Orago o Nome de Jesus 5 o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do povo ^ rende cincoenta alqueires de tri-

go ^ huma pipa de vinho ^ e fetemil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa légua e meia , tem trezentos e

cincoenta e três moradores.

OE
Oeiras 5 Freguezia no Patriarcado ^ tem por Ora-

go N. Senhora da Purificação , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Prior ^ e Beneficiados de S. Louren-

ço de Lisboa ^ rende trinta alqueires de trigo ^ hu-

ma pipa de vinho 3 e o mais que dá o pé de altar

:

difta de Lisboa três léguas ^ tem fetecentos e noven-
ta e oito fogos.

01

O1ÍO5 Freguezia no Biipado de Coimbra, tem
por Orago S. Simão Apoftolo, o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Vigário de Efpinhel , rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e duas lé-

guas , e de Coimbra fete ^ tem cento e dous mora-

dores. .

Ois DA Ribeira 3 Freguezia no Bifpado de Co-

imbra y tem por Orago Santo Adrião , o Pároco he

Prior da aprefentação da Cafa de Bragança 5 rende

duzentos e fetenta mil reis : difta de Lisboa trinta e

nove léguas a e de Coimbra fete 3 tem vinte e oito

vizinhos.

OiTEiRO 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. Miguel * o Parocg he Vigário da apre-
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fentaçâo do Padroado Real 5 rende cem mil reis :

difta de Lisboa cincoenta léguas 5 e de Vifeu duas

,

tem trezentos e vinte c nove vizinhos.

OiTEiRO 5 Freguezia no Bifpado de Miranda^ tem
por Orago N. Senhora da Afiiimpção , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Miranda,
tem féis mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé
de altar : diíla de Lisboa oitenta léguas ^ e de Mi-
randa cinco 3 tem noventa moradores.

O1TEIRO5 Freguezia no Arcebifpado de Évora
y

tem por Orago S. Bartholomeu^ o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Arcediago de Évora ^ rende no-

venta alqueires de trigo ^ e trinta de cevada : difta

de Lisboa dezoito léguas 5 e de Évora quatro ^ tem
íetenta e cinco fogos.

OiTEiRO 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho , o Pároco hc Vigário

da aprefentaçáo do Prior de S. Simão da Junqueira

de Cónegos Regrantes ^ rende quarenta mil reis : dif-

ta de Lisboa feílcnta léguas 3 e de Braga cinco ^ tem
quarenta e quatro fogos.

OiTEiRO 5. Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Maria Maior ^ o Pároco lie

Vigário perpetuo da aprefentaçáo alternativa dos Col-

legios de S. Bento de Coimbra , e deS. Jeronymo,
rende cem mil reis : difta de Lisboa feílcnta léguas ,

c de Braga duas ^ tem cento e quarenta c oito fo-

gos.

QiTEiRO 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho , o Pároco he Vigário

collado da aprefentaçáo das Religiofas Bentas de Vi-

anna ^ rende cento e vinte mil reis : difta de Lisboa

fetenta léguas ^ e de Braga féis ^ tem cento e feten-

ta fogos.

OiTjEíRo DE GATOS , Frcguczia no Bifpado de

La-



7S Ol OL
Lamego ^ tem por Orago N. Senhora da Graça , o
Pároco he Cura da aprefentação do Abbade de Caf-

teiçáo y tem féis mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa íeííènta e huma lé-

guas, e de Lamego nove, tem cento e vinte e três

moradores.

OiTEiRO SECO 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga ^ tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentaçáo da Camera Ecciefiaftica

Primaz , rende fetenta mil reis : difta de Lisboa oi-

tenta léguas 5 e de Braga quinze , tem cento e vin-

te e cinco vizinhos.

OL
Olaia ^ Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go N. Senhora da Expedaçáo, o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Prior de Sant-Iago de Torres No-
vas 5 rende cincoenta mil reis , e hum alqueire de

trigo de cada morador: difta de Lisboa vinte léguas,

tem trezentos e trinta fogos.

Olalhas 3 Freguezia na Prelazia deThomar, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he
Vigário aprefentado por ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende dous moios de trigo ^ hum
de cevad:! ^ féis alqueires de azeite , vinte e féis al-

mudes de vinho , e vinte mil reis em dinheiro : dif-

ta de Lisboa vinte e quatro léguas , e de Thomar
duas, tem quatrocentos e quarenta fogos.

OldrÃos 5 Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago Santo Eftevâo^ o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo alternativa da Mitra , e Padroado Real

,

rende feílenca mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas y e do Porto cinco , tem noventa e hum vi-

zinhos.

Oledo, Freguesia no ^Bifpado da Guarda^ tem
^ por
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por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Viga-

rio da aprefentaçáo da Meza da Confciencia , rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas y

e da Guarda onze , tem cento e três moradores.

Oleiros, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo do Reitor de Arcozello , rende oitenta mil reis :

difta de Lisboa quarenta e oito léguas , e do Porco

três 5 tem noventa e oito fogos.

Oleiros , Freguezia no Àrcebifpado de Braga y

tem por Orago S. Vicente , o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Mitra, rende trezentos mil reis:

difta de Lisboa feííenra léguas , e de Braga. duas ^
tem fetenta e cinco fogos.

Oleiros , Freguezia no Àrcebifpado de Braga,
tem por Orago Santo Adrião , o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Mitra , rende quatrocentos mil

reis : . difta de Lisboa feíTcnta e cinco léguas ^ e de

Braga quatro , tem fcííenta e fete fogos.

Oleiros , Freguezia no Àrcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Abbade de Cabanellas , ren-

de cem mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , c
de Braga légua e meia , tem oitenta e hum vizinhos.

Oleiros, Freguezia no Priorado do Crato, tem
por Orago iSl. Senhora da Conceição, o Pároco he
Vigário da aprefentaçáo do Gráo Prior , rende cen-

to c cincoenta alqueires de trigo, trinta de centeio,

quarenta almudes de vinho , três cântaros de azeite ,
e doze mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta

léguas , e do Crato quatorze , tem cento e dezenove
vizinhos.

Olhalvo , Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago N. Senhora da Encarnação , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do povo y rende cem alqueires de

Faru 11. • F tri-
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trigo 5 feííenta almudes de vinho , e quatro cantai

ros de azeite : difta de Lisboa dez léguas ^ tem cen-
to e féis moradores.

Olhão ^ Freguezia no Reino do Algarve ^ tem
por Orago N. Senhora do Rofario , o Pároco he
Prior da aprefentação da Mitra ^ rende trezentos mil
reis : difta de Lisboa quarenta léguas ^ e de Faro^ Ci-

dade Capital do Bifpadoj huma y tem fetecentos e

oitenta e fete fogos.

Olival^ Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago N. Senhora da Aííumpçáo , o Pároco he
Abbade da aprefentação do Cabido da Sé do Porto,
rende quatrocentos mil reis: difta de Lisboa cinco-

enta léguas ^ e do Porto duas^ tem duzentos e vin-

te e fete vizinhos.

Oliveira (Santa Maria de) Freguezia no Bifpa-

do do Porto 3 o Pároco he Abbade da aprefentação

da Mitra ^ rende feisceotos mil reis : difta de Lisboa

cincoenta c duas léguas , e do Porto quinze , tem
cento e vinte e três moradores.

Oliveira , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da

aprefentação da Mitra , rende cento e cincoenta mil

reis: difta de Lisboa feífenta léguas ^ e de Lamego
quatro ^ tem trezentos e cincoenta e fete morado-
res.

Oliveira (Santa Maria de) Freguezia noArce-
bifpado de Braga , o Pároco he Abbade da aprefen-

tação alternativa da Mitra ^ e do Geral de Santa Cruz

de Coimbra^ rende cento e quarenta mil reis : dif-

ta de Lisboa fetenta léguas ^ e de Braga féis ^ cem

feííenta e cinco fogos.

Oliveira ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago Sant-Iago, o Pároco he Abbade da

aprefentação da Micra ^ rende duzentos e oitenta mil
*

reis

:
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reis : difta de Lisboa fefiTenta e duas léguas , e de

Braga três ^ tem noventa e fete fogos.

Oliveira 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Eulália y o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do D. Abbade do Mofteiro Benedi-

flino de Tibãcs ^ rende cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feíTènta léguas ^ e de Braga duas, tem centa

e cinco vizinhos.

Oliveira, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo da Mitra, rende trinta mil reis

:

difla de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga huma ,

tem feííènta e cinco fogos.

Oliveira, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário da
aprefentaçáo das Rcligiofas de Santa Anna daVilla
de Vianna , rende feífenta mil reis : difla de Lisboa

feíTenta léguas , e de Braga oito , tem feífenta e cin-

co fogos.

Oliveira , Freguezia no Arcirbifpado de Braga ,

tem por Orago S. Mattheus , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Prior de S. Vicente de Fora de
Lisboa 3 rende cincoenta mil reis ; difta de Lisboa

feífenta léguas , e de Braga três , tem feífenta e hum
vizinhos.

Oliveira de Azamkis , Freguezia no Bifpada
do Porto , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he
Reitor da aprefentaçáo alternativa da Mitra, e Ab-
badcça do Moílciro de S. Bento do Porto , rende

duzentos mil reis: difta de Lisboa quarenta e féis lé-

guas , e do Porto féis , tem trezentos e trinta e qua-

tro vizinhos.

Oliveira do Bairro, Freguezia no Bifpado de
Coimbra, tem por Orago S. Miguel, o Pároco he
Prior da aprefentaçáo da Cafa de Bragança, rende

F ii qui-
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.quinhentos mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas ,

e de Coimbra féis , tem cento e vinte e féis mora-

dores.

Oliveira do Conde ^ Freguezia no Bifpado de

Vifeu^ tem por Orago S. Pedro Apoftolo ^ o Pá-

roco he Vigário da aprefencaçáo do Conde de Vil-

la-nova ^ rende duzentos mil reis : difta de Lisboa

quarenta e cinco léguas , e deVifeu cinco ^ tem qui-

nhentos e cincoenra e fete fogos.

Oliveira do Cunhedo ^ Freguezia no Bifpado

de Coimbra , tem por Orago Santa Marinha , o Pá-

roco he Cura annual da aprefentaçáo do Prior de Pc-

na-cova, rende vinte mil reís: difta de Lisboa qua-

renta e nove léguas , e de Coimbra cinco ^ tem no-

venta e hum vizinhos.

Oliveira do Douro, Freguezia no Bifpado do
Porto 5 tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he
Vigário collado da aprefentaçáo do Arcediago de Oli-

veira da Sé do Porto ^ rende cem mil reis : difta de

Lisboa cincoenta e duas léguas , e do Porto huma ,

tem duzentos e noventa e dous vizinhos.

Oliveira de Frades, Freguezia no Bifpado de
Vifeu 3 tem por Orago S. Pelagio , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo da Univerfidade de Coimbra
por oppofiçáo 3 rende cem mil reis : difta de Lisboa

quarenta e féis léguas ^ e de Vifeu quatro, tem oi-

tenta e hum vizinhos.

Oliveira do Hospital, Freguezia no Bifpado

de Coimbra , tem por Orago a Exakaçáo da Cruz

,

o Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Commen-
dador Maltez de Oliveira, tem de renda fetenta mil
reis : difta de Lisboa quarenta e fete léguas , c de

Coimbra dez , tem fetenta e três vizinhos.

Oliveirinha , Freguezia no Bifpado de Coim-
bra ^ tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Prior

da
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da aprefentaçáo da Mitra 3 rende cento e clncoenta

mil reis : difta de Lisboa quarenta e quatro léguas y

e de Coimbra nove y tem feíTenta e íeis vizinhos.

Olivença , Villa no Bifpado de Elvas ^ tem duas

Freguezias , Santa Maria do Caftello ^ o Pároco he
Reitor da aprefentação da Mitra 3 rende cento e cin-

coenta mil reis: difta de Lisboa vinte e noveJeguas,
e de Elvas quatro , tem feiscentos e cincoenta e nove
vizinhos.

Santa Maria Magdalena ^ o Pároco he Rei-

tor da aprefentação alternativa do Papa , e Bifpo ,

rende duzentos e doze mil reis y tem fetecentos e

trinta e féis moradores.'

Olmos 3 Freguezia no Bifpado de Miranda ^ tem
por Orago Santo Antão y o Pároco he Cura da apre-

fentação do Abbâde de Chacim , tem féis mil reis

de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta de

Lisboa fetenta léguas , e de Miranda dez y tem íe-

tenta e hum vizinhos.

Olor 3 Freguezia no Bifpado de Elvas , tem por
Orago S. Jorge y o Pároco he Cura confirmado da

aprefentação da Mitra 3 rende trezentos alqueires de

trigo 3 e fetenta e quatro de cevada : difta de Lisboa

trinta e três léguas, e de Elvas cinco, tem oitenta

e quatro fogos.

OR
ORBACEM3 Freguíezia no Arcebifpado deBragg,

tem por Orago Santa Eulália 3 o Pároco he Abbade
da aprefentação alcernativa do Papa, e Mitra 3 rende

trezentos mil reis : difta de Lisboa felTenta e três lé-

guas 3 e de Braga fete 3 tem cento e vinte e cinco

vizinhos.

Orca , Freguezia no Bispado da Guarda 3 tem por

Orago S. Francifco de Aílíz , o Pároco Re Cura da

íipre-
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apreíentaçâo do Conde de Povollde 3 tem oito mil
reis de côngrua ^ e o que rende o pé de altar: dif-

ta de Lisboa quarenta léguas , e da Guarda dez ^ tem
cento e feflènta fogos.

OrjaeS; Freguezia no Bifpado da Guarda^ tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo de João Triftáo^ do Lugar de Moi-
menta da Serra 3 e de Manoel Robalo 5 do Lugar
de Gonfalo 5 rende duzentos mil reis : difta de Lis-

boa qiiarenta léguas ^ e da Guarda cinco ^ tem cen-

to e onze vizinhos.

Oriola 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora ',

tem por Orago N. Senhora da Aííumpção , o Pá-

roco he Reitor collado da aprefentaçáo do Miniftro

do Convento da Trindade de Santarém , rende cem
mil reis : difta de Lisboa vinte léguas ^ e de Évora
cinco 3 tem trinta e hum moradores.

Oris 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem
por Orago Santa Marinha 3 o Pároco he Abbade col-

lado da aprefentaçáo alternativa do Papa 3 e Mitra ,

rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa feííen-

ta; léguas 3 e de Braga três 3 tem oitenta e féis vi-

zinhos.

Oris 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem
por Orago S. Miguel 3 o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Abbade de Santa Marinha de Oris 3 ren-

de vinte mil reis : difta de Lisboa feffenta léguas 3

c de Braga três, tem cincoenta e féis vizinhos.

Orvalho 3 Freguezia no Bifpado daGuarda3tem

por Orago S. Bartholomeu Apoftolo 3 o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Vigário de Janeiro de bai-

xo 3 tem nove mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa quarenta e huma lé-

guas 3 e da Guarda treze 3 tem cento e cinco vizi-

nhos.
Os-
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OssELA 5 Freguezia noBifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio , Religiofo Monge Benedidino tricnnal y apre-

fentado pelo D. Abbade do Mofteiro de Paço de

Souza, tem quinze mil reis de renda, e ornais que

rende o pé de altar: difta de Lisboa quarenta e oi-

to léguas 5 e de Coimbra doze, tem duzentos e fef-

fenta fogos.

OT
Ota 3 Freguezia no Patriarcado, tem por Ora-

go o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da aprefen-

ração do povo, rende cem alqueires de trigo 5 hu-

ma pipa de vinho, e três cântaros de azeite : difta

de Lisboa dez léguas , tem vinte e três moradores.

OU
Ovadas , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

por Orago S. Pelagio , o Pároco he Reitor da apre-

ientaçáo da Mitra , rende feiscentos mil reis : difta

de Lisboa cincoenta e três léguas , e de Lamego três,

tem cento e quarenta e três vizinhos.

Ovar , Freguezia no Bifpado do Porto, tem por

Orago S. Chriftováo, o Pároco he Vigário collado

da aprefentação do Cabido da Sé do Porto, rende

feiscentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito

léguas , e do Porto cifíco , tem mil duzentos e cin-

coenta e quatro vizinhos.

Santa Ovaia, Freguezia no Bifpado de Coim-
bra , tem por Orago N. Senhora da Expeâ-ação , o
Parocá he Cura da aprefentação do Cabido da Sé
de Coimbra , tem nove mil reis de renda 5 e o m^s
que rende o pé de altar : difta de Lisboa quarenta

léguas , e de Qoimbra nove , tem fctenta e aous vi-

zinhos.

Oir-
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OuciDRES^ Freguezla no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago Santo André Apoílolo , o Pároco
he Reitor da aprefentaçâo alternativa do Papa , e Mi-
tra 5 rende duzentos e cincoenta mil reis ; difta de
Lisboa oitenta léguas ^ e de Miranda dezoito ^ tem
fetenta e cinco fogos.

OucisiA 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago S. Paio , o Pároco he Cura da apre-

fentaçâo do Abbade do Moftciro Ciftercienfe do Bou-
ro, tem de renda cerra em dinheiro oito mil e feis-

centos reis 3 e o que rende o pé de altar : difta de
Lisboa feíTenta léguas , e de Braga vinte e cinco ,

tem trinta e féis moradores.

Ovelha DO marÃo, Freguezia no Arcebifpado

áe Braga , tem por Orago N. Senhora da Aboadel-

íay que fe fefteja em dia da AíTumpçâo, o Pároco

he Reitor da aprefentaçâo do D. Abbade do MoC-
teiro Beneditino de Pombeiro , rende duzentos c

cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e féis lé-

guas ^ e de Braga nove , tem cento e oitenta e nove
fogos.

OuGUELLA 5 Freguezia no Bifpado de Elvas , tem
por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Prior

da aprefentaçâo alternativa do Papa , e Mitra , ren-

de cento e trinta mií reis : difta de Lisboa trinta e

quatro léguas , e de Elvas quatro ^ tem cincoenta e

dous vizinhos.

Ovil, Freguezia no Bifpado do Porto, tem por

Orago S. João Baptifta , o Pároco he Reitor da apre-

fentaçâo alternativa do Cabido da Sé do Porto , e

do Senhor de Baiáo , rende cento c cincoenta mil

reis : difta de Lisboa cincoenta e féis léguas , e do

Porto dez , tem duzentos e quarenta e nove fogos.

OvoA , Freguezia no Bifpado de Vilcu , tem por

Crago S. Martinho Eifpo , o Pareço hc Prior da

apre-
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aprefentação do Padroado Real , rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa quarenta e duas léguas 3 e de

Vifeii féis 3 tem cento c vinte e oito fogos.

Oura 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Sant-Iago 5 o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Reitor de Moreiras , rende vinte mil reis:

difta de Lisboa fetenta e duas léguas 5 e de Braga qua-

torze, tem oitenta e fete fogos.

Ourem , Freguezia no Bifpado de Leiria , tem

^
or Orago N. Senhora da Miferlcordia , o Pároco

he Prior da aprefenração da Cafa de Bragança , ren-

de feiscenros e fecenta e cinco mil reis : difta de Lis-

boa vinte e duas léguas , e de Leiria quatro ^ tem
mil duzentos e quarenta e féis moradores.

OuRiLHE 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ^

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo ^ o Pároco he

Vigário da aprefencaçáo do Abbade de Santa Senho-
rinha de Cabeceiras de Bafto , rende oitenta mil reis

;

difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga oito ^ tem
oitenta e dous vizinhos.

Ourique 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orâgo o Salvador , o Pároco he Prior da
aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da

Confcienciaj rende duzentos e quarenta alqueires de
trigo 3 dous moios de cevada , e vinte mil reis em
dinheiro : difta de Lisboa vinte e quatro léguas , c

de Évora dezefete ^ tem cento e trinta e dous mo-
radores.

OuRONDO 3 Freguezia no Bifpado da Guarda 3 tem
por Orago N. Senhora da AiTumpçáo 3 o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Padroado Real 3 rende cen-

to e vinte mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas
3

e da Guarda dez 3 tem fetenta e nove fogos.

OUROZÍNHO3 Freguezia no Bifpado de Lamego 3

tem por Orago N. Senhora da Aiium|)fâo ^ o Pá-

roco
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TOCO he Cura da aprefentação do Admíniftrador da
Capella de S. Nicoláo do Clauftro da Sé de Lame-
go ^ rende quarenta mil reis fora o pé de altar : dif-

ta de Lisboa fcíTenta e cinco léguas > e de Lame<^o
oito 5 tem fetenta e dous vizinhos.

OuTiL y Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago Santa Maria Magdalena 3 o Pároco he
Prior da aprefentação do Vifconde da AlTeca, ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa trinta e fete

léguas
;, e de Coimbra três ^ tem cento e dez mora-

dores.

. OiTTiz 3 Freguezia no ArcebifpajJo de Braga , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo ^ o Pároco he Vigá-
rio da aprefentação do Abbade de S. Pedro de Er-
meriz ^ tem oito mil reis de côngrua ^ e o que ren-

de o pé' de altar : diíla de Lisboa cincoenta e duas

léguas 3 e de Braga três j tem oitenta e hum vizi-

nhos.

OuziLHÃo 5 Freguezia no Biípado de Miranda y

tem por Orago Santo André Apoítolo^ o Pároco he

Reitor da aprefentação do Cabido da Sé de Miran-

da 5 rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa oi-

tenta léguas 3 e de Miranda doze, tem oitenta e fe-

te fogos.

OY
OyÃ 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra 5 tem

por Orago S. Simão Apoftolo , o Pároco he Cura

annual da aprefentação do Vigário de Efpinhel , ren-

de oitenta mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas 3

e de Coimbra fete 5 tem quinhentos e vinte e cin-

co vizinhos.

Pa-
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PA
PAciNHOs 5 Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Rio de moi-

nhos 5 rende vinte mil reis ; difta de Lisboa cinco-

enra e duas léguas ^ e do Porto féis ^ tem trinta e

oito vizinhos.

Paço ^ Freguezia no ArGebifpado de Braga , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário colla-

do da aprefentaçáo do Reitor de Santa Maria de A-
daíife 5 rende cincoenta mil reis : dffta de Lisboa feC-

fenta e duas léguas , e de Braga três ^ tem cincoen-

ta e féis vizinhos.

Paço ^ Freguezia no Bifpado de Lamego , tem por

Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo alternativa do Papa, do Bifpo , e dos

Cónegos Regrantes do Mofteiro de Villa-boa, ren-

de duzentos mil reis : diíla de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas 3 e de Lamego duas ^ tem noventa e oito

fogos.

Paço 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem
por Orago N. Senhora do Soccorro , o Pároco he
Vigário da aprefentaçáo do Reitor da Commenda de

Azere ^ rende cento e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa felíenta e duas léguas 5 e de Braga cinco
^

tem cincoenta c dous vizinhos.

Paço , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S; Vicente Martyr, o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Cabido da Sc de Miranda , tem
féis mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda
féis 5 tem feficata e três vizinhos.

Paço , Freguezia no Bifpadg de Miranda , tem

por
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por Orago S. Julião , o Pároco he Reitor da apre-

íentaçáo da Mitra , rende cento e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa oitenta léguas 3 e de Miranda doze ^

tem fetenta c (juatro fogos.

Paço 5 Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go N. Senhora do Pranto , o Pároco he Cura da apre-

íentaçáo da Mitra ^ rende trinta mil reis : difta de
Lisboa vinte léguas y tem cento e feíTenta e oito fo-

gos.

Paço de Sortes ^ Freguezia noBifpado de Mi-
randa y tem por Orago S. Nicoláo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentacão do Reitor de Sortes ^ tem féis mil
reis de côngrua , e o que rende o pé de altar: difta

ãe Lisboa oitenta léguas , e de Miranda oito 5 tem
trinta e féis moradores.

Paço de Souza , Freguezia no Bifpado do Por-
to , tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vi-
gário Regular trienrral^ Monge de S. Bento , da apre-

íèntação do D. Abbade do mefmo Mofteiro de Pa-
ço de Souza, rende cincoenta mil reis; difta de Lis-

boa cincoenta e três léguas 5 c do Porto cinco ^ tem
quatrocentos e feíTenta e cinco fogos.

Paço vedro ^ Freguezia no Arcebifpado de Bra-

fa
y tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco

e Abbade da apreíentaçáo do Conde Almirante 5 ren-

de trezentos e cincoenta mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta e huma léguas, e de Braga tres^ tem oitenta

e cinco fogos.

Paços 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Julião , o Pároco he Cura da aprefen-

tação do D. Abbade Beneditino do Mofteko de Tra-

vanca y rende feflenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fen:a e cinco léguas, c de Braga oito, temdezenove
vizinhos.

Pajos y Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por
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por Oragò S. Vicente Martyr , o Pároco he Abba.

de da aprefentaçáo da Mitra ^ rende quatrocentos e

trinta mil reis : difta de Lisboa feílènta léguas ^ e de
Braga três ^ tem cento c dezenove vizinhos.

Paços ^ Freguezia no Arccbifpado de Braga , tem
por C3rago S. Juliáo^ o Pároco he Abbade da apre^

íentaçáo da Mitra , rende duzentos e quarenta mil

reis ; difta de Lisboa feííenta léguas ^ e de Braga hu-

ma^ tem fetenta e nove fogos.

Paços , Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem
por Orago S. Sebaftião ^ o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Abbade de S. Clemente de Bafto,

rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa feííenta e hu-

ma léguas ^ e de Braga fete ^ tem feííenta e fete vi-

zinhos.

Paços ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem
•por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Prior do Salvador do Mof-
teiro dos Cónegos Regrantes de Paderne ^ rende vin-

te mil reis: difta de Lisboa fetenta e duas léguas ^ e

de Braga treze ^ tem duzentos moradores.

Paços , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Vi-
gário ad mtum da aprefentaçáo do Vigário coUado da

Villa de Lamas , tem de côngrua quarenta mil reis

:

difta de Lisboa feíTcnta e duas léguas 5 e de Braga

vinte 3 tem noventa e quatro fogos.

Paços 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção, o Pároco he

Reitor collado da aprefentaçáo da Mitra , rende cen-

to e oitenta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas ^

e de Braga quinze , tem cento e oitenta fogos.

Paços 5 Freguezia no Bifpado do Porto, tem por

Orago Santa Eulália 5 o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo do Abbade de Vandóma^ rende quarenta mil

reis;
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reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ^ e do Porto
cinco 5 tem cento e quarenta e cinco fogos.

Paços 5 Freguezia no Bifpado deVifeu^ tem por
Orago Santa Marinha ^ o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Vigário de Santa Maria de Bouzélla ,

tem oito mil reis de côngrua ^ c o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa quarenta e oito léguas , e

de Vifeu três ^ tem cento e trinta e hum moradores.

Paços 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra^ tem
por Orago S. Miguel ^ o Pároco he Vigário da apre-

íèntaçâo da Meza da Fazenda da Univerfidade de Co-
imbra 5 rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta léguas ^ e de Coimbra treze , tem quinhen-

tos e cincoenta fogos.

Paços de Brandão ^ Freguezia no Bifpado do
Porto, tem por Orago S. Cypriano, o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra, rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa quarenta e fete léguas , e do
Porto três , tem fcíTenra e nove fogos.

Paderne, Freguezia no Arcebirpado de Braga,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário

Regular triennal , Cónego Regrante da aprefentação

do Geral de Santa Cruz de Coimbra, rende cento

e fetenta mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas , e

de Braga doze , tem feiscentos e cincoenta e quatro

fogos.

Paderne, Freguezia no Reino do Algarve, tem

por Orago N. Senhora da Efperança , o Pároco he

Prior aprefentado por ElKei pelo Tribunal da Me-
2a da Coníciencia, rende cento e quarenta alqueires

de trigo , cento e cinco de cevada ,
quatro aimudes

de vinho, e quinze mil reis em dinheiro: difta de

Lisboa quarenta léguas, e de Faro, Cidade Capital

do Bifpado, cinco , tem quatrocentos e dous fogos.

Padim DA Graça ^ Freguezia no Arcebifpado de

) Bra-
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Braga , tem por Orago Santo Adrião , o Pároco he
Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende mil qui-

nhentos e cijncoenta alqueires de pão 5 e cinco pipas

de vinho : difia de Lisboa feíTenta e féis léguas y e
de Braga huma ^ tem cento e féis moradores.

Padornelo 7 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago Santa Marinha ^ o Pároco he

Abbade da prefentaçáo do Vifconde de Villa-nova

de Cerveira ^ rende cento e trinta mil reis : difta de

Lisboa feíTenta e oito léguas , e de Braga oito , tem
cento e quarenta e féis vizinhos. Tem mais Abbade
fem Cura da aprefenraçáo da Cafa de Bragança ^ ren-

de oitenta e cinco mil reis.

Padornelo, Freguezia.no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem* por Orago Santo André Apoftolo , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Prior do Conven-
to de S. Gonfalo de Amarante , rende trinta mil
reis: difta de Lisboa feílènta léguas, e de Braga oi-

to , tem noventa e três vizinhos.

Padornelos 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago N. Senhora da Encarnação 5 o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de Mon-
te-alegre y rende cem mil reis : difta de Lisboa feten-

ta e três léguas , e de Braga treze , tem fetenta c

hum vizinhos.

Padreiro 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago Santa Chriftina 5 o Pareço he Vi-

gário da apreJentaçáo do Abbade de Padreiro ^ ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa fefíenta e fcis

léguas 5 e de Braga féis 5 tem fetenta e cinco fogos.

Padreiro 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Mirra , rende quinhentos mil reis :

difta de Lisboa feíTenta e cinco léguas, e de Braga

cinco , tem fetenta c nove fogos.

Pa-
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Padrella, Freguezia no Arccblfpado de Braga,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vi-
gário da aprefentação do Reitor de S. Nicolào de
Carrazedo Monce-negro ^ rende quarenta mil reis :

difta de Lisboa oitenta e duas léguas , e de Braga
dezoito 5 rem quarenta e três vizinhos.

Padrões ^ Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago N. Senhora da Graça ^ o Pároco he
Prior da apreíentacão de ElRei pelo Tribunal daMe-
za da Conícienciâ , rende três moios de trigo ^ moio
e meio de cevada , e vinte mil reis em dinheiro : dit-

ta de Lisboa vinte e féis léguas , e de Évora dez-

enove, tem dez vizinhos.

PadrozOj Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem, por Orago N. Senhora da Expeílaçáo ^ o Pá-
roco he Cura da aprefentação dos Religiofos de S,

Jeronymo do Mofteiro de Santa Marinha da Cofta ,

e^tra muros de Guimarães y rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa feflenta e huma léguas, e de Braga
duas, tem feíTenta moradores.

Padrozo , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he

Abbade da aprefentação da Mitra , rende duzentos

e çincoenta mil reis ; difta de Lisboa fetenta e duas

léguas e meia , e de Braga cinco , tem feíTenta e hum
vizinhos.

Padrozo , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco

he Abbade da aprefentação do Vifconde de Villa-

nova de Cerveira, rende trezentos e trinta mil reis :

difta de Lisboa feíTenta c féis léguas, c de Braga fe-

te, tem noventa e oito fogos.

PatSo, Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago N. Senhora do O, o Pároco he Vigário

da aprefentação das Religigfas de Santa Clara de Co-
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ímbra, tem doze mil reis de côngrua, e o que ren-.

de o pé de altar : difta de Lisboa trinta léguas y e

de Coimbra féis , tem fetenta e cinco fogos.

Painzela, Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

mn por Orago Santo André Apoftolo 5 o Pároco he

yigario coUado da aprefentaçáo do Abbade de San-

ta Senhorinha de Bafto , rende cem mil reis : difta

de Lisboa feíTenta e duas léguas^ e de Braga fetc>

tem cento e trinta vizinhos.

S. Paio , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Abbade

da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e vinte

mil reis : difta de Lisboa feííenta e duas léguas , e

de Braga duas , tem cento e dezoito fogos.

S. Paio , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Mitra, rende duzentos mil reis:

difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga doze , tem
duzentos e quarenta e nove fogos.

S. Paio do Codesso, ou Gramassos, Fregue-

zia no Bifpado de Coimbra , tem por Orago S. Pe-

lagio , vulgo S. Paio , o Pároco he Cura annual da

aprefentaçáo do Prior de Folhadoza, rende vinte e

cinco mil reis : difta de Lisboa quarenta e duas lé-

guas , e de Coimbra dez y tem fetenta e três vizi-

nhos.

S. Paio de Gouvea , Freguezia no Bifpado de
Coimbra , tem por Orago S. Pelagio , a que por cor-

rupção da palavra chamáo S. Paio , o Pároco he Prioc

da aprefentaçáo alternativa do Papa, e Bifpo, ren-

de trezentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

duas léguas , e de Coimbra quinze , tem cento e qua-

renta e cinco fogos.

Paio Mendes , Freguezia no Bifpado de Coim-
bra, tem por Orago S. Vicente Martyr, o Pároco

Fart. lU G he
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he Vigário aprefentado por ElRei pelo Tribunal âi
Meza da Confciencia y rende cincoenta mil reis : dif-

ta de Lisboa vinte e féis léguas ^ e de Coimbra nove,
tem cenro e onze vizinhos.

Paio de pelle ^ Freguezia na Prelazia de Tho*
mar 3 tem por Orago N. Senhora da Conceição, o
Pároco he Vigário aprefentado por ElRei pelo Tri^

bunal da Meza da Confciencia , rende dons moios
de trigo , hum de cevada , huma pipa de vinho , oi*-

to cântaros e meio de azeite , e arroba e meia de ce-

ra: difta de Lisboa vinte léguas ^ e deThomar duas

fe meia^ tem cento e oitenta fogos.

S. Paio de Vizela , Freguezia no Arcebifpado

de Braga 3 tem por Orago o mefmo Santo , o Pá-

roco he Abbade da aprefcntaçâo da Mitra , rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa feffenta e humâ
léguas 3 c de Braga quatro y tem cento e três fogos^

Paipenela 5 Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Silveftre , o Pároco he Vigário

collado da aprefentação do Reitor de Vai de ladrões,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas , e de Lamego nove , tem cincoenta e féis vi-

zinhos.

Pala , Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Gens , o Pároco he Cura da aprefen-

tação dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz de Co-
imbra , rende noventa mil reis : difta de Lisboa qua-

xenta léguas , e de Coimbra féis , tem vinte e cin-

co vizinhos.

Pala 5 Freguezia no Bifpado de Vifcu, tem por

Orago S. Simão 5 o Pároco he Cura da aprefenta-

ção do Abbade de Val-bom , tem de côngrua féis

mil reis, e o que rende o pé de altar: difta de Lis-

boa fcílenta léguas , e de Vifeu doze , tem oitenta

c hum vizinhos,

Pa-
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Palácios 5 Freguezia no BifpacJo de Miranda ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da

aprefcntaçáo do Cabido da Sc de Miranda , tem de

côngrua oiro mil e quinhentos reis 5 e o que rende

o pè de altar: difta de Lisboa oitenta e duas léguas,

c de Miranda oiio 5 tem vinte e quatro vizinhos.

PalaçoulOj Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Miguel 3 o Pároco he Reitor da

apreíentação da Micra 5 rende quarenta e dous mil

reis: difta de Lisboa oitenta léguas 5 e de Miranda

duas 5 tem noventa e hum vizinhos.

PALHACANA5 Freguezia no Patriarcado, tem por

Orago S.Miguel 3 o Pároco he Vigário da aprcíen-

tacão do Prior , e Beneficiados de Santo Eftevão de

Alamquer , rende trezentos mil reis : difta de Lis-

boa oito léguas 3 tem trezentos moradores.

Palhaes 3 Freguezia no Patriarcado 3 tem por Ora-

o N. Senhora da Graça 3 o Pároco he Cura da apre-

èncaçáo do povo 3 rende cincoenta mil reis : difta

de Lisboa três léguas, tem oitocentos vizinhos.

Palhaes 3 Freguezia no Bifpado de Lamego 3 tem
por Orago Santo António 3 o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Gommendador Maltez de Cernan-

felhe 3 rende trinta mil reis : difta de Lisboa cinco-

enta léguas 3 e de Lamego oito 3 tem cincoenta vi-

zinhos.

Palhaes, Freguezia no Priorado do Crato 3 tem:

por Orago N. Senhora da Annunciaçáo 3 o Pároco

he Reitor coliado da aprefcntaçáo do Grão Prior ,

rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa vinte e oito

léguas 3 e do Crato doze , tem nove fogos.

Palheiros 3 Freguezia no Arceblfpado de Braga ,

tem por Orago S. Paulo Apoftolo 3 o Pároco he

Cura da aprefenraçáo dos Cónegos de Guimarães
,

tem dezefeis mil reis de côngrua , e o que rende o
G ii pé



p8 PA
>é de altar : difta de Lisboa cincoeíita léguas ^ e de
Jraga vinte , tem cincoenta vizinhos.

Palma y Freguezia no Arcebifpado de Évora ^ tem
por Orago S. ]oão Baptifta, o Pároco he Capelláo
Curado da aprefentaçâo de ElRei pelo Tribunal da
Meza da Confciencia ^ rende três moios de trigo ,

outro tanto de cevada , e dez mil reis em dirJheiro

:

diftíi de Lisboa dez léguas , e de Évora nove , tem
duzentos e dous fogos.

Palmaz 5 Freguezia noBifpadode Coimbra, tem
por Orago Santa Marinha , o Pároco he Prior da
aprefentaçâo da Mitra y rende fetecentos mil reis :

difta de Lisboa quarenta e féis léguas^ e de Coim-;

bra,onze5 tem cento e feífenta e féis vizinhos.

Palme ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Vi-

tario da aprefentaçâo do D. Abbade Beneditino do
lofteiro de Palme , rende noventa mil reis : difta de

Lisboa feífenta léguas , e de Braga cinco , tem cen-

to e vinte vizinhos.

Palmeira 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santa Eulália, o Pároco he Abba-
de da aprefentaçâo da Mitra , rende trezentos mil
reis : difta de Lisboa feífenta e huma léguas ^ e de

Braga três, tem fetenta e hum vizinhos.

Palmeira, Freguezia noBifpado do Porto , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Reitor da apre-

íentaçáo da Univerfidade de Coimbra, tem de ren-

da quarenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta etrcs

léguas , c do Porto huma , tem duzentos e feffenta

e leis vizinhos.

Palmeira, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Oago N. Senhora da Purificaçáo , o Páro-

co he \^igario coUado da aprefentaçâo do Cabido da

Sé de Braga, tem de renda duzeatos mil reis: dif-

ta
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ta de Lisboa feflenta e huma léguas , è de Braga

meia légua y tem duzentos e feíTenta e fcis morado-

res.

Palmeira de Faro ^ Freguezia no Arceblfpado

de Braga, tem por Orago Santa Eulália, o Páro-

co he Vigário collado da aprefentação do Reitor de

íSanta Maria de Amime, rende cento edez mil reis:

difta de Lisboa feílenta léguas , e de Braga cinco ^

tem cento e quinze vizinhos.

Palmela, Villa no Patriarcado, tem duas Fre-

guezias , Santa Maria do Caftello , o Pároco he Prior

da aprefentação de ElRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende cinco moios de trigo, dous de

cevada , e cinco mil reis em dinheiro : difta de Lis-

boa cinco léguas, tem quatrocentos e vinte e dous

moradores.

S.Pedro Apoftolo, o Pároco he Prior da

mefma aprefentação , rende cinco, moios de trigo ,

dous de cevada , e vinte e quatro mil reis em dinhei-

ro, tem quatrocentos e quatorze fogos.

Pampilhoza, Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago N. Senhora do Pranto , o Pároco he

Prior da aprefentação do Reitor do Collegio novo
de S^nta Cruz de Coimbra, rende duzentos e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa trinta e cinco léguas ,

e da Guarda quinze, tem trezentos e fetenta e féis

vizinhos.

Pampilhoza, Freguezia no Bifpado de Coimbra

,

tem por Orago Santa Marinha, o Pároco he Cura

annual da aprefentação do Collegio da Graça de Co-
imbra, rende quarenta mil reis: difta de Lisboa trin-

ta e féis kguas , c de Coimbra duas , tem noventa

e quatro fogos.

Panascaes , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abba-

de
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de da aprefentaçao áa Mitra , rende cento e qxiaretti

ta mil reis : difta de Lisboa feíTenta Icguas , e de Bra-
ga três y tem feíTenta e quatro fogos.

Panascozo 5 Freguezia no Bifpado da Guarda y

tem por Orago N. Senhora do Pranto , o Pároco
he Cura da aprefentaçâo do Prior de Santa Maria do
Caftello da Villa de Abrantes ^ rende cincoenta mil
jeis : difta de Lisboa vinte e fete léguas , e da Guar-
da vinte e cinco ^ tem duzentos e doze fogos.

Panchorra 5 Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da
íiprefentaçáo do Reitor de Ovadas ^ rende quarenta

jnil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas ,

« de Lamego três , tem fetenta e hum vizinhes.

Panoias 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Prior da aprefentaçâo delRei pelo Tribunal daMe-
^a da Confciencia 3 rende cento e cincoenta alquei-

res de trigo 3 cento e vinte de cevada, e viate mil

reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte léguas ^ e de

JEvora dezefeis 5 tem fetenta e féis vizinhos.

Panoias (Santa Maria de) Freguezia no ArcebiiP»

pado de Braga , o Pároco he Vigário da aprefenta-

çâo da Mitra 3 e de hum Tercenario da Sé de* Bra-

ga ^ rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa feC-

lenta léguas
_,

e de Braga huma, tem cincoenta e oir

to fogos.

Panoias 5 Freguezia no Bifpado da Guarda, tem

por Orago o Salvador , o Pároco he Prior àx apre*

fentaçáo da Mitra 5 rende cem mil reis: difta de Lis-

boa cincoenta léguas, e da Guarda huma, tem fe-

ítenta e oito fogos.

Panque y Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Abbai-

dç da aprefentaçâo daMitra, rende trezentos mil reis:^ ^
difta
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diftâ de Lisboa clncoenta e oiro léguas, e de Brar^

ga treSj tem felTenta e hum vizinhos.

Paos 5 Freguezia no Bilpado de Lamego , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura
da aprefentação de hum Beneficiado de S. Martinho

de Mouros , rende cem mil reis : difla de Lisboa

cincoenta e duas léguas 5 e de Lamego légua e meia ,

tem trezentos e oitenta e três vizinhos.

Papizios, Freguezia no Bifpado de Vifeu^ tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre-

fentação da Univerfidade de Coimbra por oppofição ,

rende feiscentos mil reis: diíla de Lisboa quarenta

e três léguas 3 e de Vifeu quatro , tem duzentos e

quinze fogos.

Parada , Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago S.Martinho Bifpo, o Pároco he Ab-
bade da aprefcntaçáo da Cafa de Barbeira ^ rende cen-

to e vinte mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas y

e de Braga nove, tem cincoenta e nove fogos.

Parada , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Vi-
gário collado da aprefentação do Reitor de S. Coi-

me , e S. Damião de Azere , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga cinco

,

tem quarenta e hum vizinhos.

Parada , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Pedro ad Vincula , o Pároco he
Vigário collado da aprefentação das Religiofas de S.

Bento de Vianna , rende feífenta mil reis : difta de

Lisboa feffenia e féis léguas , e de Braga oito , tem
fetenta e oito fogos.

Parada , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário da
aprefentação do Prior de S. Martinho do Dumc ,

rende trinta mil reis : difta de Lisboa feífenta legues,

ede
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c de Braga meia legua ;, tem quarenta e três mora*
dores.

Parada 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,
tem por Orago Santo André Apoftolo y o Pároco hc
Vigário da aprefentaçáo dos Cónegos Regrantes do
Mofteiro de S. Simáo da Junqueira , tem treze mil
xeis de côngrua ^ e o que rende o pé de altar: diC-

ta de Lisboa felTenta léguas^ e de Braga cinco 5 tem
vinte e hum moradores.

Parada ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga ,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo ^ o ParoCo hc
iVigario da aprefentaçáo do Abbade de S. Vicente

de Caftro-Vicente ^ tem oito mil reis de côngrua,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feíTcn-

ta léguas ^ e de Braga vinte e oito j tem quarenta e

nove fogos.

Parada 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Miguel 5 o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mitra ^ rende quinhentos mil reis : dif-

ta de Lisboa cincoenta léguas ^ e de Vifeu cinco ^ tem
duzentos e vinte e quatro vizinhos.

Parada 5 e Barbudo , Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga 3 tem por Orago o Salvador 3 o Páro-

co he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende fe-

tecentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta c duas lé-

guas 5 e de Braga duas 5 tem cento e cincoenta vi-

zinhos.

Parada do Bispo 5 Freguezia nò Bifpado de La-

mego y tem por Orago Santo André Apoftolo ^ o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo da Camera Epif.

copal de Lamego 3 rende oitenta mil reis : difta de

Lisboa cincoenta eduas léguas 5 e de Lamego huma>
tem vinte e cinco vizinhos.

Parada de Cunhos 5 Freguezia no Arcebifpado

de Braga ^ tem por Orago S. Cbriftovão ^ # Páro-

co
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CO he Reitor da aprcfentaçâo da Cafa do Infantado,

rende feíTenta mil reis : diíla de Lisboa feíTenta lé-

guas ^ c de Braga treze 5 tem cento e trinta e fete

vizinhos.

Parada de Ester , Freguezia no Bifpado de La-

mego, tem por Orago S. João Baptifta, o Pároco
he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real , ren-

de trezentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e cinco léguas , e de Lamego cinco , tem
cento e quarenta e hum vizinhos.

Parada de Gatim, Freguezia no Afcebifpado

de Braga , tem por Orago a Transfiguração , o Pá-

roco he Abbade da apreíèntaçào da Mitra, rende tre-

zentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa feflèn-

ta léguas , e de Braga duas ^ tem cento e vinte e

dous moradores.

Parada do Gerez, Freguezia no Arcebifpado

de Braga, tem por Orago S. Thomé Apoftolo, o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo da Cafa de* Bra-

fança , rende cento e quarenta mil reis : difta de Lis-

oa fetenia e duas léguas , e de Braga nove , tem
fetenta^ e nove fogos.

Parada do Monte, Freguezia no Arcebifpado

de Braga, tem por Orago S. Mamede, o Pároco he
Vigário collado da aprefentaçáo do Reitor de S. Pe-

dro de Riba de Mouro , rende cento e trinta mil

reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Bra-

ga onze , tem cento e oitenta e nove vizinhos.

Parada deMonteiros, Freguezia no Arcebif-

pado de Braga, tem por Orago S.Pedro Apoftolo,

o Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de

Pençalvos, tem dezeíeis mil reis de côngrua , e o
que rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenia lé-

guas, e de Braga treze, tem quarenta e oito fogos.

Parada do Oiteiro % Frci^ueiiia no Bifpado de

Mi-
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Miranda , tem por Orago S. Genefio , o Pároco he
Reitor da apreientação da Cafa de Bragança , rende
cento e feflènta mil reis : difta de Lisboa oitenta lé-

guas 5 e de Miranda féis , tem cento e quarenta fogos.

Parada do Pinhão 5 Freguezia no Arcebirpado

de Braga , tem por Orago N. Senhora da Concei-

ção 5 o Pároco he Vigário collado da aprefentaçáo

do Reitor de S. Nicolào^ rende cem mil reis : dif-

ta de Lisboa oitenta léguas , e de Braga quinze, tem
cento e dezenove vizinhos.

Parada de Todea y Freguezia no Bifpado do
Porto , tem por Orago S. Martinho Bifpo 5 o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Reitor do Collegío

da Graça de Coimbra , tem onze mil reis de côn-

grua , e o que rende o pé de altar : difla de Lisboa

cincoenta léguas , e do Porto quatro , tem fetenta t

cinco fogos.

Paradança 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra*

ga 5 tem por Orago S. Jorge y o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do D. Abbade Benedidino do Moílei-

10 de S. JoáodoErmo de Arnoia^ tem dez mil reis

de côngrua ^ e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa feíTenta e duas léguas , e de Braga oito e meia,

lem trinta e três moradores.

Paradela, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santa Marinha 5 o Pároco he Vigá-

rio collado Ja aprefentaçáo do Reitor deChorente,
rende feíTcnta mil reis : difla de Lisboa feíTenta lé-

guas ^ e de Braga fete 5 tem cincoenta e quatro vi-

zinhos.

Parade'la y Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago o Eípirito Santo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Sindim , rende qua-

renta mil reis: difta de Lisboa feflenta léguas ^ e de

Lamego cinco , tem cincoenta e féis vizinhos.

Pa-
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Paradela 3 Freguezia no Bifpado de Miranda ,'

tem por Orago Santa Maria Magdalena ^ o Pároco

Jie Cura confirmado da aprefentaçáo do Abbade de
S. Genefio ^ tem fcis mil reis de côngrua ^ e o que
íende o pc de altar: difta de Lisboa oitenta léguas,

e de Miranda duas^ tem cincoenta vizinhos.

Paradela , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo y o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Prior do Mogadouro , tem
oiro mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

iar : difta de Lisboa fetenta léguas , e de Braga trin-

ta e duas^ tem fetenta moradores.

Paradela 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo do Reitor de Santa Maria de

Veade , rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa feC-

fenta e quatro léguas , e de Braga oito ^ tem vinte

e oito moradores.

Paradela 5 Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor da Caftanheira 5 ren-

de feíTenta mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas,

e de Miranda dezoito 5 tem fetenta e hum vizinhos.

Paradela, Freguezia no Bifpado de Vifeu ^ tem
por Orago N. Senhora do Loureto , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Abbade de Pecegueiro , tem
féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa quarenta e oito léguas ^ e de

yifeu oito 3 tem feíTenta e hum vizinhos.

Paradela , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. SebaftiáOj o Pároco he Cura dd
aprefentaçáo do Vigário de S. Pedro de Farinha po-

dre, rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa trin-

ta e féis léguas, e de Coimbra cinco ^ tem oitenta

moradores.

Pa-
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ParadelA de GoÍes 5 Fregiiezia no Arceblfpa-

do de Braga , tem por Orago Santa Comba , o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Vigário de Goáes ,

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas^ e de Braga quinze, tem cincoenta e dous vi-

zinhos.

Paradinha, Freguezia no Bifpado de Lamego,
íem por Orago N. Senhora da Aííumpção , o Páro-

co he Cura da aprefentação do Reitor de Moimen-
ta da Beira , rende quarenta mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta e cinco léguas , e de Lamego lete c

meia , tem oitenta e três vizinhos.

Paradinha de Besteiros , Freguezia no Bifpa-

do de Miranda , tem por Orago S. Bartholomeu ApoA
tolo, o Pároco he Cura da aprefentação do Reitor

de Moraes , tem de côngrua féis mil e quinhentos

reis , e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

oitenta léguas 3 e de Miranda nove , tem doze fo-

gos.

Paradinha NOVA , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa, tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Reitor delzeda, tem de côn-

grua fete mil e quinhentos reis , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa oitenta e quatro léguas , e

de Miranda fete , tem quarenta e três vizinhos.

Paradinha do Oiteiro , Freguezia no Bifpa-

do de Miranda , tem por Orago S. Miguel , o Pá-

roco he Cura da aprefentação de hum Beneficiado da

Sé de Miranda , tem oito mil reis de côngrua , e o

que rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta lé-

guas, e de Miranda cinco , tem oitenta e hum vi-

zinhos.

Parafita, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade da apre-

fentação do Prior dos Cónegos Regrantes do Moí-
tei-
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t€íro de Moreira ^ rende cem mil reis : difia de Lis-

boa cincoenta e duas -léguas, e do Porto duas, tem
cento e hum moradores.

Paraizo 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Cabido de Guimarães , rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Bra-

ga três 5 tem quarenta e três vizinhos.

Paraizo 5 Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco heAbba-
ae da aprefetitaçáo alternativa do Papa , e Mitra ,
rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta e duas léguas , e de Lamego nove , tem noven-

ta e nove fogos.

Parambos, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo , o Páro-

co he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de S. Mi-
guel de Linhares , tem oito mil e feiscentos reis de r

côngrua 3 e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa feííenta Jeguas, e de Braga vinte, ttm noven-
ta e hum vizinhos.

ParAMIO 5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Reitor da
aprefentaçáo da Cafa de Bragança , rende cento e trin-

ta mil reis : difta de Lisboa oitenta e fete léguas , c

de Miranda doze , tem cento e dezenove vizinhos.

Paramos, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Tirfo , o Pároco he Reitor da apre-

lentaçáo do Padroado Real , tem de côngrua cento

e vinte mil reis : difta de Lisboa quarenta c nove lé-

guas , e do Porto três , tem cento e fctenta e cin-

co fogos.

Paranhos, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
Çcr Orago S. Vcriííimo , o Paroço he Reitor dvn apre-

fentaçáo do Cabido da Sé do Porto-, rende cento e

qua-
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quarenta mil reis : difta de Lisboa cíncoenta e três

léguas 5 e do Porto meia légua ^ tem duzentos e fe-

tenta e dous vizinhos.

Paranhos 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário
da aprefentaçáo do Reitor de S. João de Concieiro ,
rende trinta mil reis: difta de Lisboa feííenta e hu-
ma léguas ^ e de Braga duas , tem trinta e dous mo-
radores.

Pardaes 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora

,

tem por Orago Santa Catharina Virgem ^ e Martyr ,

o Pároco hc Cura da aprefentaçáo da Mitra ^ ren-

de duzentos alqueires de trigo : difta de Lisboa vin-

te e fete léguas , e de Évora oito ^ tem oitenta e qua-

tro fogos.

Pardelhas 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago N. Senhora do Pranto , o Pá-

roco he Reitor da aprefentaçáo do Reitor de S. Mi-
guel de Nogueira 5 rende feíTenta mil reis': difta de

Lisboa fetenta e quatro léguas ^ e de Bfaga dezefeis ,

tem cincoenta e trcs vizinhos.

Pardelhas ^ Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he
Vigário da aprefentaçáo do Abbade de Ermelo , tem
de renda o pé de altar : difta de Lisboa feííenta e qua-

tro léguas 5 e de Braga onze ^ tem oitenta e dous vi-

zinhos.

PardilhÔ 5 Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Reitor de Avança ^ tem dez mil

reis de côngrua, e o que rende o pé de altar: dif-

ta de Lisboa quarenta e oito léguas ^ e do Porto féis y

tem quatrocentos e fetenta foi,os.

Paredes , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da AlTumpçáo, o Pá-

roco
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roço he Abbade da aprefentaçao do Vifconde de Vll-

la-nova de Cerveira ^ rende trezentos e cincoenta mil

reis : difta de Lisboa fefíenta e féis léguas , e de Bra-

ga oito 3 tem cento e cincoenta e cinco fogos.

Paredes , Freguezia no Bifpado de Miranda 3 tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Gura da apre-

lèntação do Reitor de Parada 5 tem de côngrua féis

tnil e trezentos reis : difla de Lisboa oitenta léguas y

e de Miranda fete, tem quarenta e fete fogos.

Paredes 3 Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Miguel 5 o Pároco he Abbade da apre-

lentação do Papa , da Mitra 5 e dos Religlofos Ben-

tos de Paço de Souza 5 rende duzentos e cincoenta

mil reis : difla de Lisboa cincoenta e oito léguas . e

do Porto féis 3 tem feííenta e quatro fogos.

Paredes, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Romão, o Pároco he Abbade colla-

do da aprefentaçáo dos Cónegos Regrantes deVil-
la-boa do Bifpo , rende oitenta mil reis : difta de Lis-

boa feíTenta léguas , e do Porto nove , tem duzen-

tos e vinte fogos.

Paredes da Beira , Freguezia no Bifpado de La-

mego, tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo,

o Pároco he Reitor collado da aprefentaçáo daUni-
verfidade de Coimbra por concurfo , rende oitenta

mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas ^

e de Lamego fete , tem duzentos moradores.

Paredes do rio, Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago Santo António , o Pároco
he Vigário collado da aprefentaçáo íimultanea do Ab-
bade de S. Thomé de Parada do Oiteiro de Gerez ,

e do Reitor de Santa Maria de Veade , rende oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa fctenta ehuma léguas

,

e de Brííga nove , tem quarenta e nove fogos.

Paredes secas, Freguezia no Arcebilpado de Bra-
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;a, tem por Orago S. Miguel y o Pároco he Ab-
ade da aprefentaçâo da Mitra , rende duzentos e cin-

coenta mil reis : diíla de Lisboa feíTenta e duas lé-

guas 5 e de Braga duas , tem quarenta e nove fogos.

Pataias y Freguezia no Bifpado de Leiria, tem
por Orago N. Senhora da Efperança , o Pároco he

Cura da aprefentaçâo da Mitra y rende noventa mil

reis: difta de Lisboa vinte léguas^ e de Leiria três

>

tem noventa e hum vizinhos.

Pavia 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora 5 tem
por Orago S. Paulo Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçâo da Mitra 5 rende cento e cinco-

enta alqueires de trigo , feíTenta de cevada , e do-

ze mil reis em dinheiro : difla de Lisboa dezefete lé-

guas 5 e de Évora féis y tem cento e vinte e fete vi-

zinhos.

Paul y Freguezia no Bifpado da Guarda y tem por

Orago N. Senhora da Annunciaçáo y o Pároco he

Prior da aprefentaçâo do Padroado Real , rende du-

zentos e feíTenta mil reis: difta de Lisboa quarenta

Icguas ^ e da Guarda nove , tem cento e hum mo-
radores.

Paul de Ota> Freguezia no Patriarcado y tem
por Orago S. Bartholomcu Apoftolo , o Pároco he

Cura da aprefentaçâo do Enfermeiro Mor do Hof-
pital Real de Lisboa y rende oitenta alqueires de tri-

go y outro tanto de cevada 5 e dous mil reis em di-

nheiro : difta de Lisboa dez léguas y tem nove fogos.

S.Paulo de Frades^ Freguezia no Bifpado de

Coimbra y tem por Orago S. Paulo Apoftolo , o Pá-

roco he Vigário ad nutuiriy vulgarmente chamado Ab-
Lade^ da aprefentaçâo do Collegio de S. Bernardo

de Coimbra 5 rende oitenta mil reis: difta de Lisboa

trinta e cinco léguas y e de^Coimbra huma y tem cen-

to e trinta e fete vizinhos.
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Pecegueiro 5 Freguezia no Blfpado de Vireu,

tem porOrago S. Martinho Bifpo , o Pároco heAb-
bade da aprefentação da Mitra ^ rende trezentos e qua-

lenta mil reis : difla de Lisboa quarenta e quatro lé-

guas 5 e de Vifeu nove ;, tem cento e quarenta fo-

gos.

PeceguetrOj Freguezia no Bifpado daGuarda5

tem por Orago Sant-Iago Apoílolo ^ o Pároco he

Cura da aprelentaçáo do Prior da Pampilhoza 5 ren-

de trinta mil reis : difta de Lisboa trinta e cinco lé-

guas , e da Guarda quinze^ tem fetenta e dous vi-

zinhos.

Pederneira 5 Freguezia no Patriarcado 5 tem por

Orago N. Senhora das Áreas ^ o Pároco he Vigário

da aprefentação do D. Abbade Geral de Alcobaça y

rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa de-

zoito léguas y tem duzentos e trinta e três vizinhos.

Pedóme^ Freguezia no Arcebifpado da Guarda,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Reitor de Santo Eloi da Ci-

dade do Porto 5 rende cem mil reis : difta de Lis-

boa fcíTenta e huma léguas ^ e de Braga quatro y tem
cento e feíTenta fogos.

Pedorido, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago Santa Eulália, o Pároco hc Vigá-

rio da aprefentação in folidum do D. Abbade Bene-

ditino de Paço de Souza, rende cento e cincoenta

mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas, c de La-

mego dez , tem cento e quarenta fogos.

Pedra furada . Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago Santa Leocadia , o Pároco

he Cura da aprefentação do Reitor de Santo Eloi do
Convento de Villar de Frades , rende quarenta mil
reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga três ,

tem feíTenta e cinco fogo$,

P/í/r. 11 H Pâ-.
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Pedraça, Freguezia no Arcebifpado cie Braga,

tem por Orago Santa Marinha ^ o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo do Reitor do Collegio de S. Jero-

fiymo de Coimbra , rende cincoenta mil reis: difta

de Lisboa feflenra léguas^ e de Braga oito^ tem no-
venta e féis vizinhos.

PedraÍdo^ Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Bento ^ o Pároco he Vigário da
apreíentaçáo do Abbade de Santa Senhorinha de Bat
to 5 rende feíTenta mil reis: difta de Lisboa feíTen-

ta e três léguas ^ e de Braga cinco 3 tem feííenta c
quatro fogos,

Pedralva ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentação do Abbade de S. Pedro Defte,

rende fetenta mil reis : difta de Lisboa feíTcnta lé-

guas y e de Braga huma ^ tem (quatrocentos e qua-

renta fogos.

Pedregaes y Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga ^ tem por Orago o Salvador ^ o Pároco he Abba-
de da aprefentação do Conde Almirante ^ rende tre-

zentos e cincoenta mil reis : difia de Lisboa fclTen-

ta e huma léguas ^ e de Braga três ^ tem oitenta e

cinco fogos.

Pedreira 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santa Marinha, o Pároco he Abba-
de da aprefentação alternativa do Papa, da Mitra,

e do D. Abbade Benediftino de S. Tirfo , rende qui-

fihenios e vinte mil reis : difta de Lisboa feíTenta e

huma léguas , c de Braga cinco, tem cento è trinta

vizinhos.

S. Pedro da Cadeira , Freguezia no Patriar-

cado 5 tem por Ora>;o S. Pedro Apoftolo , o Páro-
co he Cura da aprefentação dos Beneficiados de S.

Miguel de Torres Vedras , rende cento e vinte mil

reis

:
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reis : difta de Lisboa oito léguas . tem trezentos e

trinta fogos.

S. Pedro Fins 3 Freguezía no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Pedro ad Vincula ^ o Páro-

co he Abbade da aprefentação da Mitra 3 rende feis-

centos mil reis : difta de Lisboa feflenta e huma lé-

guas 3 e de Braga três , tem cento e cincoenta e três

vizinhos.

S. Pedro Fins 3 Freguezía no Bifpado do Por-

to, tem por Orago S. Pedro Apoftolo 3 o Pároco he

Cura da aprefentação das Religiofas de S. Bento do
Porto 3 tem de renda o pé de altar : difia de Lisboa

cincoenta e quatro léguas 3 e do Porto duas 3 tern

cento e féis moradores

.

S. Pedro Fins 3 Freguezia no Arcebilpado de Bra-

ga 3 tem por Orago S. Pedro ad Vincula 3 o Páro-

co he Vigário da aprefentação do Reitor de S. Ni-
colâo de Carrazedo 3 rende feflenta mil reis : difta

de Lisboa oitenta e huma léguas , e de Braga dezoi-

to 3 tem feflenta e féis vizinhos.

S. Pedro de Gouvea, Freguezia no Bifpado

de Coimbra 3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo ,
o Pároco he Vigário da aprefentação das Religiofas

Francifcanas do Convento de Santa Clara de Coim-
bra 3 rende duzentos mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e oito léguas 3 e de Coimbra quatorze 3 tem
duzentos e trinta e oito vizinhos.

S. Pedro Velho 3 Freguezia no Bifpado de Mi-
randa 3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo 3 o Páro-
co he Cura da aprefentação do Reitor de Guide 3 tem
oito mil reis de côngrua ^ c o que rende o pé de
altar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda
quinze , tem oitenta e hum vizinhos.

PEDRÓCrAO 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra

3

tem por Orago N. Senhora da Graça 3 o Pároco he

H ii Cura
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Cura annual da aprefentação do Cabido da Sé de Co-
imbra ^ rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa trin-

ta léguas 5 e de Coimbra oito ^ tem cento e fetenta

e fece vizinhos.

Pedrógão 3 Freguezia no ArcebifpadodeEvora,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra 3 rende cento e cincoen-

ta alqueires de trigo : difta de Lisboa vinte e duas

léguas 3 e de Évora quatro 3 tem trezentos e doze

fogos.

Pedrógão , Freguezia no Bifpado da Guarda >

tem por Orago S. Pedro Apoftolo 5 o Pároco he Cu-
ra da apreTentaçâo do Prior de S. Pedro de Pena-

macor 5 tem oito mil e quinhentos reis de côngrua y

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa qua-

renta e cinco léguas ^ e da Guarda nove . tem du-

zentos e quarenta e quatro fogos,

Pedrógão do Crato ^ Freguezia no Priorado

do Crato 3 tem por Orago S. Joáo Baptifta^ o Pá-

roco he Vigário da aprefentação do Grão Prior ^ ren-

de dous moios de trigo , feífenta almudes de vinho ,

huma carga de uva preta, dous cântaros de azeite,

e féis mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta e

duas léguas , e do Crato quatorze , tem cento e nove
vizinhos.

Pedrógão Grande , Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago N. Senhora da AíTumpção,

o Pároco he Vigário da aprefentação do Vigário do
Cabido da Sé de Coimbra , rende trinta mil reis: dif-

ta de Lisboa trinta kguas , e de Coimbra íete , cem

quinhentos e vinte fogos.

PEDROZO5 Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Reitor

da aprefentação do Padroado Real, rende quarenta

mil reis ;* difta de Lisboa cincQenta léguas ^ e do Por-

tp
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CO duas, tem quatrocentos c vinte e nove morado-
res.

Pega , Freguezia í\o Bifpado da Guarda , tem por
Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior da Faia , tem féis mil
reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif-r

ta de Lisboa cincoenta e duas léguas , e da Guarda
três 5 tem cento e vinte e quatro vizinhos.

Pegarinhos^ Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago N. Senhora da Aííumpçáo , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo da Collegiada de

Guimarães , rende feíTenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , e de Braga vinte , tem cento e trin-

ta e oito vizinhos.

Pego , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem por

Orago Santa Luzia, o Pároco he Cura da aprefen-

tação dos Vigários de S. João , e de S. Vicente de

Abrantes , hum anno cada hum alternativamente ,

rende vinte e quatro mil reis : difta de Lisboa vinte

e três léguas , e da Guarda trinta , tem cento e qua-

renta e cinco fogos.

PelmÀ , Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Prior da

aprefentaçáo do Padroado Real , rende quatrocentos

mil reis : difta de Lisboa vinte e cinco léguas , e de

Coimbra nove , tem duzentos e noventa fogos.

Pena, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Miguel, o Pároco he Vigário collado

da aprefentaçáo dos Religiofos de S. Jeronymo de

Belém j rende vinte mil reis: difta de Lisboa feíTen-

ta léguas, e de Braga nove, tem cento e vinte vi-

zinhos.

Pena-cova , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago N. Senhora da Aflbmpção , o Páro-

co hç Vigário, chamado vulgarmente Prior, da apre-

fen-
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fenmção do Moftelro de Sany Clara de Coimbra ^
rende quatrocentos e fetenta mil reis : difla de Lis-

t>oa trinta e fete léguas , e de Coimbra três ^ tem
trezentos e noventa e fete fogos.

Pena-coVA 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ^
tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-
gário da aprefentação do D. Abbade do Mofteiro Be-
neditino de Pombeiro ^ rende feíTenta mil reis: dif-

ta de Lisboa cincoenta léguas^e de Braga duas ^ tem
cento e vinte vizinhos.

Pena-garcÍa 3 Freguezia no Bifpado da Guarda ,
tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-
co he Prior da aprefentação de ElRei pelo Tribu-
nal da Meza da Confciencia ^ rende cento e cinco-

enta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito léguas
^

e da Guarda onze, tem noventa e hum vizinhos.

Pena-joia , Freguezia no Bifpado de Lamego ,
tem por Orago o Salvador y o Pároco he Vigário da
aprefentação das Religiofas de Santa Clara do Por-

to, rende cento e fetenta mil reis: difta de Lisboa

cincoenta e féis léguas, e de Lamego légua e meia 5
tem quatrocentos e trinta e nove fogos.

PenalVA-DALVA , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra, tem por Orago S. Thomé Apoftolo, o Pá-

roco he Vigário da aprefentação do Padroado Real ^

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e cin-»

CO léguas , e de Coimbra dez , tem duzentos e vin^

te e hum moradores.

Pena-lobo , Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago S. Nicolâo, o Pároco he Cura da

aprefentação do Prior do Salvador de Pouza-fóles do
Bifpo , rende cem mil reis : difta de Lisboa cinco-

enta léguas , e da Guarda três , tem oitenta e fete

fogos.

JPçííAMAcoRji Villa no Bifpado da Guarda, tem
três
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três Freguezías^ S. Pedro , o Pároco he Prior da aprc-

fentaçáo da Mitra ^ rende cento e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa quarenta e quatro léguas ^ e da Guar-
da oito^ tem oitenta e cinco fogos.

Santa Maria ^ vulgo ^ Senhora da Penha

,

o Pároco he Prior da apreíentaçáo do Papa^ rende

oitenta mil reis^ tem oitenta e cinco fogos.

Sant-íago 3 o Pároco he Vigário da apre-

íentaçáo da' Mitra , rende cincoenta mil reis^ tem
feiscentos e noventa e cinco fogos.

Pena-maior 5 Freguczia no Bifpado^o Porto ,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da

apreíentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo , rende cen-

to e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

duas léguas , e do Porto quatro , tem cento e fef-

fenta fogos.

Pena-verde , Freguezia no Bifpado de Vifeu ,

tem por Orago N. Senhora da Purificação ^ o Páro-

co he Reitor da aprefentaçáo da Mitra , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro lé-

guas 3 e de Vifeu féis 3 tem cincoenta vizinhos.

Penas-juntas 3 Freguczia no Bifpado de Miran-

da 3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo 3 o Pároco
he Abbade d"a aprefentaçáo da Cafa de Bragança 3 ren-

de trezentos mil reis : difta de Lisboa fetenia e oi-

to léguas 3 e de Miranda doze 3 tem cento e hum
moradores.

Penas-roias 3 Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. João Baptifta, o Pároco hc Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior do Mogadouro, tem oi-

to mil reis de côngrua, e o que rende o pc de al-

tar : difta de Lisboa ferenta e cinco léguas 3 e de

Miranda féis 3 tem cincoenta e oiro fogos.

Penas-roias 5 Freguezia no Bifpado de Miran-
da ^ tem por Orago Santa Maria Magdakna 3 o Pá-

roco
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TOCO he Cura da aprefentaçâo do Padroado Real ,
tem oito mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa oitenta Icguas ^ e de Mi-
randa feis^ tem vinte e fete vizinhos.

Pendilhe 5 FregLiezia no Bifpado de Lamego 3

tem por Orago N. Senhora da AlTumpçáo , o Páro-
co he Abbade da aprefentaçâo da Mitra ^ rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa cincocnca léguas ,
e de Lamego quatro , tem oitenta e oito fogos.

Pendor ADA ^ Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S. João Baptifta ^ o Pároco he Vi-
gário Regular triennal Monge BenediSino , da apre-

fentaçâo do D. Abbade do Mofteiro de Pendorada,
xende quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

léguas 3 e do Porto fete 5 tem cento e trinta vizi-

nhos.

Penedono 5 no Bifpado de Lamego , tem duas

Freguezias^ S. Pedro iipoftolo, o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçâo do Padroado Real 3 rende du-

zentos e fetenta mil reis : difta de Lisboa feíTènta lé-

guas ^ e de Lamego fete^ tem cincoenta vizinhos.—'— Salvador 5 o Pároco he Abbade da aprefen-

taçâo do Padroado Real , rende cento e feíTenta mil

reis, tem fetenta e cinco fogos.

Penela 3 Villa no Bifpado de Coimbra , tem duas

Freguezias , S. Miguel , o Pároco he Prior da apre-

fentaçâo do Padroado Real , rende fetecentos mil reis :

difta de Lisboa vinte e oito léguas , e de Coimbra
quatro 3 tem duzentos e vinte fogos,

Santa Eufemia , o Pároco he Prior da apre-

fentaçâo de ElRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia, rende quarenta mil reis, tem cento e cin-

coenta vizinhos.

Pena da Águia , Freguezia no Bifpado de La-

mego ^ tem por Orago N. 0'enhora da Purificação , o
Pa-
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Parocô he Reitor da aprcfentaçáo alternativa do Pa-

pa, cBifpo, rende quarenta mil reis: difta de Lis-

boa feíTenta leguns , e de Lamego qiaatorze y tem fef-

fenta e quatro fogos.

Penha-feia 3 Freguezia no Bífpado da Guarda

,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pá-

roco he Prior da aprefen tacão da Mitra , rende cen-

to e trinta mil reis : difta de Lisboa cincocnta e qua-

tro léguas 3 e da Guarda huma ^ tem feíTenta e cin-

co fogos.

Penha-fortEj Freguezia noBifpado de Vifeu
,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he

Cura da aprefen taçáo do Vigário das Gouvcas , tem
fete mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Vileu do*

ze, tem quarenta moradores.

Penha-longa, Freguezia noBifpado do Porto,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo , o Páro-

co he Abbadc coUado da aprefentaçáo do Mofieiro

Benedidino de Paço de Souza , rende hum conto e

cem mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e da
Porto oito, tem cento e oitenta e dous vizinhos.

Peniche , Vil la no Patriarcado , tem três Frcgue-

zias 5 N. Senhora da Ajuda , o Pároco hc Cura da

aprefentaçáo do Geral dos Cónegos Seculares de S.

]oáo Euangelifta , como Prior de S. Leonardo da Vil-

la de Atouguia , rende cem mil reis : difta de Lisboa

doze léguas , tem duzentos e feíTenta c quatro fogos.

S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura da

mcfma aprefentaçáo , rende cem mil reis , tem du-

zentos e fete fogos.

N.Senhora da Conceição , vulgarmente cha-

mada de S. Sebaftião , o Pároco he Cura da meí-
ma aprefentaçáo , rende fctenta mil reis , tem cen-
to e oitenta e quatro foeos*^

Pbn-
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PensaLvos 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago Santa Eulália 3 o Pároco he Rei-

tor da aprefemação da Mitra ^ rende feííenta mil reis

:

difta de Lisboa fetenta léguas 5 e de Braga quatorze,

tem cincoenta e fete fogos.

Penselo 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. João Baptifta^ o Pároco he Ab-
bade da apreíentaçáo do Padroado Real , rende; du-

zentos e cincoenta mil reis: difta de Lisboa feííen-

ta léguas 3 e de Braga duas e meia y tem cento e oi-

tenta e nove fogos.

Pen so 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga 5 tem
por Orago Santo Eftevão 5 o Pároco he Vigário col-

lado 5 vulgo Reitor 5 da aprcfentação da Mitra ^ ren-

de feííenta mil reis: difta de Lisboa feííenta léguas,

e de Braga huma 3 tem feííenta e três vizinhos.

Penso 5 Fregueziano Arcebifpado de Braga , tem
pòr Orago S.Vicente Martyr, o Pároco he Abba-

de da aprefentação alternativa do Papa , e Mitra , ren-

de duzentos e feííenta mil reis : difta de Lisboa feí-

íenta léguas 3 e de Braga huma , tem feííenta e fete

fogos.

Penso , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo 5 o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do Prior dos Cónegos Regran-

tes de Paderne , rende cento e trinta mil reis : dif»

ta de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Braga on-

ze , tem duzentos e nove íbgos.

Penso 5 Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

|?or Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da apre-

lèntação do Reitor da Villa da Rua 5 tem de côn-

grua quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas , e de Lamego féis , tem cento e quarenta vi-

zinhos.

PentieiroS; Freguezia no Arcebifpado de Bra-

S^3
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ga, rcm pôr Orago Santa Eulália ^ o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra ^ rende cem mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e nove léguas ^ e de Bra-

ga quatro 5 tem vinte e três moradores.

Penude^ Freguezia noBifpado de Lamego , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo 5 o Pároco lie Abba-
de da aprefentaçáo do Marquez de Marialva, rende

oitocentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cin-

co léguas 5 e de Lamego hum quarto de légua, tem
cento e feflenta e nove fogos.

Pepim y Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por
Orago N. Senhora da Annunciaçáo , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo de D. Maria Antónia, Ir-

mã da CondeíTa de Alva, rende duzentos mil reis:

difta de Lisboa cincoenta e duas léguas , e de Vi-
feu cinco , tem fetenta e hum vizinhos.

Pêra , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
Í)or Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre-

bntaçâo do Padroado Real , rende quinhentos mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Lame-
go quatro , tem fetenta e três vizinhos.

Pêra, Freguezia no Reino do Algarve , tem por

Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Bifpo , rende trezentos e noventa alquei-

res de trigo 3 e cincoenta de cevada : difta de Lisboa

quarenta léguas , e de Faro , Cidade Capital do Bií-

pado, fete, tem trezentos e trinta e hum moradores.

Per A-BOA, Freguezia noBifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he
Prior da aprefentaçáo da Mitra , rende quatrocentos

mil reis : difta de Lisboa quarenta e três léguas ,. e

da Guarda féis, tem cento c oitenta fogos.

Per A DO MOÇO 3 Freguezia no Bifpado da Guar-^

da 3 tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he

Frior da aprefentaçáo do Cabido da ISé da Guarda ^

rcn-
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rende duzentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta

léguas 5 e da Guarda légua e meia ^ tem cincoenta

e dous vizinhos.

Perada 5 Freguezia noBifpado de Miranda j tem
por Orago N. Senhora da Natividade, o Pároco he
Cura da aprefentação do Reitor de Quintela , tem
oito mil e quinhentos reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas , e

de Miranda doze, tem vinte e hum moradores.

Perada, Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Domingos , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Abbade de Santa Maria Maior de Caf-

tello-mendo, tem féis mil reis de côngrua: difta de

Lisboa feflenra léguas , e de Viíeu quinze , tem no-
venta c quatro fogos.

Peral, Freguezia no Patriarcado, tem por Ora-
go S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da aprefentação

do Prior , e Beneficiados de Sant-Iago de Óbidos y

tem de renda hum moio de trigo , meio moio de ce-

vada , e cincoenta e dous almudes de mofto : difta

de Lisboa doze léguas, tem fetenta e fete fogos.

Peral , Freguezia no Priorado do Crato , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Cura
coílado da aprefentação do Grão Prior , rende dous

moios de trigo, vinte almudes de mofto , e dous mil

reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta e huma le-
'

guas , e do Crato oito ^ tem cincoenta e nove vizi-

nhos.

Peredo, Freguezia no Arcebiípado de Braga, tem
por Orago Santa Catharina Virgem , e Martyr , o
Pároco he Vigário da aprefentação do Abbade de Cha-

cim , tem féis mil reis de côngrua , c o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa feííenta léguas , e de

Braga vinte e féis, tem cento e oito vizinhos.

Peredo , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por
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por Orago S. João Baptifta ^ o Pároco he Cura da

flprefentaçáo do Padroado Real 3 tem dez niil reis de
côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa fetenta léguas ^ e de Miranda féis
;, tem feíTen-

ta e hum vizinhos.

Peredo dos Castelhanos 3 Freguezia no Ar-
cebifpado de Braga , tem por Orago S. Sebaftião ,

o Pároco he Abbade da aprefentaçáo da Camera Ar-
cebifpal 5 rende cento e cincoenta mil reis : difla de
Lisboa feííenta e quatro léguas 5 e de Braga trinta y

tem oitenta e fete fogos.

Pereira 3 Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago S, Vicente Martyr y o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Reitor de S. Martinho da Gan-
dra y rende cem mil reis : difta de Lisboa quarenta

e oito léguas, e do Porto feis^ tem duzentos e trin-

ta e dous moradores.

Pereira , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
.por Orago Santo Eftevão , o Pároco he Prior da apre-

lentaçáo do Padroado Real , rende trezentos mil reis

;

difta de Lisboa trinta e três léguas, e de Coimbra
duas 5 tem quatrocentos e vinte e três moradores.

Pereiras, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Padroado Real , rende feííenta mil
reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ^ e de Braga ires ,

tem' oitenta e dous vizinhos.

Pereiro, Freguezia no Reino do Algarve, tem
por Orago o Efpirito Santo, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e feííenta al-

queires de trigo , e íetcnta de^cevada : difta de Lis-

boa trinta c quatro léguas , e de Faro , Cidade Ca-
pital do Bifpado , doze , tem duzentos e quarenta c

dous vizinhos.

PfiRfiiRO ^ Freguezia no Bifpado de yiku ^ tem
por
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por Orago o Nome de Jesus , o Pároco he Cur3
da aprefentação do Vigário de S. Pedro de Pinhel

,

tem dez mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Vi-
feu quatorze, tem fetenta e dons vizinhos.

Pereiros, Freguezia no Arcebirpado de Braga,
tem por Orago Santo Amaro , o Pároco he Vigá-
rio da aprefentâçáo do Commendador Mal tez de Poia-

res 5 rende oitenta mil reis : difta de Lisboa fetenta

e duas léguas, e de Braga winiQ e duas, tem cento

e doze vizinhos.

Pereiros , Freguezia no Bifpado de Miranda y

tem por Or^ Santo Amaro , o Pároco he Abba-
de da aprefe!f|ição doBifpo, rende doze mil reis,

e o pé de altar f difta de Lisboa fetenta e cinco lé-

guas, e de Miranda dez , tem dezefete vizinhos.

Pereiros , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago o Salvador, o Pároco he Cura da apre-

íentação íimultanea dos quatro Abbades da Villa da

Pefqueira: a faber. Santa Maria, S. JoáoBaptifta,

S. Pedro, e Sant-Iago, rende cincoenta mil reis:

difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Lamego oi-

to, tem fetenta e oito fogos.

Pérelhal , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário col-

lado da Opçáo do Cabido da Sé de Braga , rende

cento e doze mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

cinco léguas , e de Braga quatro , tem cento e doze

vizinhos.

Pernes , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go N. Senhora da Purificação, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação da Mitra , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa dezefete léguas , tem duzentos

e quarenta e fete fogos.

Pbkises, Vide Ribeira de Pernes.
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Fero-guarda 5 Freguezia no Arceblfpado de E-
vora y tem por Orago Santa Margarida , o Pároco

he Cura da aprefenração da Mitra 3 rende três mo-
ios de trigo : difta de Lisboa dezefete léguas ^ e de
Évora nove , tem fetenta e oito fogos.

Pero-moniz 5 Freguezia no Patriarcado 5 tem por

Orago S. João Baptifia ^ o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do povo 5 rende cem mil reis : difta de Lis-

boa dez léguas , tem trinta e cinco vizinhos.

Pero-soares, Freguezia noBifpado da Guarda,
tem por Orago S. Julião , o Pároco he Prior da apre-

fentação do Padroado Real, rende cento e cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e da

Guarda huma , tem quarenta e íeis vizinhos.

Pero-viseu, Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago N. Senhora da Confolaçâo, o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Morgado defta terra

Diogo Diaz Machado e Cunha, rende cento e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e duas lé-

guas, e da Guarda fere, tem cento e oitenta e qua-

tro fogos.

Perozelo, Freguezia no Bifpado do Porto 5 tem
por Orago N. Senhora da Vifitação , o Pároco he
Reitor colkdo da aprefentação do Morgado de Co-
reixas, tem dezoito mil reis de côngrua , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas, e do Porto oito, tem noventa e iete fo-

gos.

Perozinho , Freguezia no Bifpado ao Porto , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Prior do Ríofteiro de Grijó de Cónegos
Regrantes , rende fcflenta mil reis : difta de Lisboa
cincoenta léguas , e do Porto duas , tem duzentos
e trinta e cinco vizinhos.

Perrb , Freguezia no Arcebifpadg de Braga ; tçtn

por
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por Orago S. Miguel , o Pnroco he Abbade da apre-

íentaçáo alrernativa dos Monges Benios de S. Ro-
mão de Neiva, e de vários Seculares : aíaber. Ve-
lhos 5 Earretos 3 Jacomes , Lobos 5 e Deícendentes
deílas Familias ; fendo huma parte dos ditos Mon-
ges y e duas dos Padroeiros Seculares ^ rende fetecen-

tos mil reis : difla de Lisboa feíTenta e duas léguas ,

e de Braga leis ^ cem duzentos ecincoenia e três vi-

zinhos.

Pesqueira, Villa no Bifpado de Lamego , tem
quatro Freguezias: a faber, N. Senhora da AlTum-
pçáo 3 o Pároco he Abbade da aprefentaçáo do Pa-

droado Real , rende duzentos mil reis : difta de Lis-

boa feíTenta léguas, e de Lamego feis^ tem noven-
ta e hum vizinhos.—— S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo do mefmo Padroado Real , rende du-

zentos mil reis, tem cincoenta e dous vizinhos.

S. Joáo Baptifta, o Pároco he Abbade da
mefma aprefentaçáo, rende duzentos mil reis, tem
cento e quarenta fogos.

Sant-Iago , o Pároco he Abbade da mefma
aprefentaçáo , rende trezentos mil reis , tem cento e

dez moradores.

Petisqueira , Freguezja no Bifpado de Miran-
da, tem por Orago S. Lourenço, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor deRabai, tem oito mil

e quinhentos reis de côngrua , e o que rende o pc

de altar: difta de Lisboa oitenta e quatro léguas, e

de Miranda nove , tem quinze fogos.

Peva (Santa Maria de; Fi;eguezia no Bifpado de

Vifeu,' o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Vigá-

rio de S. Vicente de Caftello-mendo , tem féis mil

e quinhentos reis de côngrua : difta de Lisboa feílenta

léguas ^ e de Vifeu treze ^ tem oitenta e hum fogos.



PE 127

Peva , Freguezla no Bifpado de Lamego , tctn

ipor Orago N. Senhora da Airumpçáo, o Pároco hc

Cura da aprefentaçáo do Abbade de S. Miguel de Pê-

ra y tem íeis mil reis de côngrua ^ e o que rende o

pé de altar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de

Lamego cinco , tem cento e dez moradores.

PexÃo 5 Freguezia no Reino do Algarve ^ tem por

Orago S. Barrbolomeu Apoftolo j o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Bifpo, rende cento e noven-

ta e cinco alqueires de trigo, trinta e féis de ceva-

da , e cento e vinte arrobas de figos : difia de Lis-

boa quarenta léguas , e de Faro , Cidade Capital do
Bifpado 5 huma 5 tem cento e vinte e oito fogos.

Pezo 5 Freguezia no Bifpado de Miranda y tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo do Padroado Real 3 rende cem
mil reis : difta de Lisboa fetenta e cinco léguas 3 e

de Miranda cinco, tem noventa e cinco fogos.

Pezo 5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura ,

e Beneficiado de S. Martinho , tem de côngrua féis

mil reis , e o que rende o pc de altar : difta de Lis-

boa oitenta léguas, e de Miranda cinco, tem trin-

ta e hum moradores.

Pezo , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem por

Orago Santa Maria Magjalena , o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Prior de Santa Maria Magdale-

na da Covilhã, tem oito mil reis de côngrua, e o
que rende o pc de altar : difta de Lisboa quarenta

c nove léguas , e da Guarda oito , tem quarenta e

três vizinhos.

Pezo , Freguezia ao Bifpado da Guarda , tem por
Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Vigário da Villa de Rei ^ tem oito mil
reis de congma, e o que rende o pé de altar: difta

Fm. n. I de
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de Lisboa trinta léguas, e da Guarda vinte e fete,

tem vinte e três moradores.

PI

P1ÃES5 Freguezia no Bifpado de Lamego /tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo ^ o Pároco he Áb*
bade da aprefentaçáo do Padroado Real , rende qua-
trocentos e cincoenta mil reis ; difta de Lisboa cin-

coenta e féis léguas ^ e de Lamego féis , tem trezen*

tos moradores.

Pias 5 Freguezia no Bifpado do Porto , tem por
Orago S. Lourenço , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo do D. Abbade Benediftino de 5. Tirfo de
Riba d'Ave com referva, rende trezentos mil reis:

difia de Lisboa cincoenta e oito léguas, e do Por-
to féis , tem oitenta e dous vizinhos.

Pias , Frégttezia no Arcebifpado de Évora , tem
por Orago SàWu Luzia ^ o Pároco he Cura da apre-

• íentação da Mitra , rende cento e cincoenta alquei-

res de trigo, e feífenta de cevada : diííà de Lisboa

vinte e cinco léguas , e de Évora doze , tem cento

e oitenia fogos.

Pias, Freguezia na Prelazia de Thomar , tem por

Orago S, Luiz, o Pároco he Vigário da aprefenta-

i çâo de KlRei pelo Tribunal da Meza da Confcien-

cia^ rende três moios de trigo , dous de cevada ,

buma pipa de vinho , féis alqueires de azeite , e vinte

mil reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte e cinco lé-

guas, e de Thomar três 3 tem cento e feílènra fogos.

PiCAO , Freguezia no Bilpado de Lamego, tem
por Cngo cSanc-Iago Apoftolo , o Pároco he Cura
collado da aprcíemaçáo do R^fcor de S. Joáo Baptif-

ta do Pinheiro, ron/Je trinta rhil reis: diíta de Lis-

bpa cincoenta legii.is , e de Lamego treze ^ tem oi-

tenta e huaai VÂinhos.
Pi-
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Picote ^ Frcguezla no Bifpado de Miranda ^ tem
por Orago S. Joáo Baptifta ^ o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Abbadc de Seiídim , tem féis mil reis

de côngrua ^ e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa oitenta e oito léguas ^ e de Miranda duas ,

tem oitenta e dons vizinhos.

PiGEiRO 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora 3

tem por Orago S. Vicente Martyr ^ o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e trin-

ta alqueires de trigo ^ e feííenta de cevada : difta de
Lisboa vinte e cinco léguas ^ e de Évora cinco ^ tem
quarenta e três vizinhos.

PiGUEiROS (Santa Maria de) Freguezia no Bif»

pado do Porto 5 o Pároco he Abbade da aprefenta-

çáo da Cafa de Paço de Pereiras da Quinta 5 rende

trezentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e fete

kguis 5 e do Porto quatro ^ tem noventa c féis fogos.

PiNDELO (Santa Maria de) Freguezia no Bifpado

do Porto 3 o Pároco he Cura da aprefentaçáo da Ab-
badeça do Morteiro de Monchique ^ rende feííenta

e cinco mil reis : difta de Lisboa quarenta e féis lé-

guas , e do Porto kis y tem cento e vinte e quatro vi-

zinhos.

PiNDELO, Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora dos Milagres 5 o Pároco he

Cura, ou Vigário ad nutum da aprefentaçáo do Ar-

cediago de Vifeu, tem dez mil reis de côngrua 3 e
o que rende o pc de altar : difta de Lisboa cincoen-

ta léguas, e de Vifeu três, tem cento e hum mo-^

radorcs.

PiNDo , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por
Orago S, Martinho Bifpo , o Pároco he Vigário da
aprefentaçáo do Padroado Real , tem de renda qua-
renta mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas, c
de Vifeu duas , tem trezentos e onze fogos.

I ii n^
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PiNELA;, Freguezia no Bifpado de Miranda ^ tem

f)or
Orago S. Nicoláo^ o Pároco he Cura da apre-

èntação do Abbade de Sarapicos , tem oito mil reis

de côngrua ^ e o que rende o pé de altar: difta de
Lisboa oitenta e huma léguas ^ e de Miranda nove,
tem cincoenta e três vizinhos.

PiNELO^ Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago Santa Eulália , o Pároco he Cura da aprc-

lentaçáo do Cabido de Miranda y tem féis mil reis de
côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa oitenta léguas, e de Miranda quatro, tem oi-

tenta moradores.

Pinhal , Freguezia no Arcebifpado de Braga 5 tem
por Orago N. Senhora das Neves, o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo do Reitor de Marzagáo , ren-

de feíTenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e duas

léguas 5 c de Braga vinte e duas , tem cento e dez
moradores.

PiNHANços, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago Santa Luzia , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Reitor de Cca , tem oiro mil reis de
côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa quarenta e nove léguas , e de Coimbra quator-

ze, tem cento e trinta vizinhos.

Pinheiro, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Sant-Iágo Apoftolo , o Pároco he

Vigário confirmado da aprefentaçáo do Prior dos Có-

negos Regrantes do Mofteiro de Carâmos , rende du-

zentos e cincoenra mil reis: difta de Lisboa feíTen-

ta léguas , e de Braga féis , tem feíTenta e três vizi-

nhos.

Pinheiro , Freguezia no Biipado de Lamego ,

tem por (^rago Sáo Joáo Bnprifta , o Pároco he

Reitor confirmado da aprefentaçáo do Padroado Real,

rende quarenta mil reis ; difta de Lisboa cincoenta

le-
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léguas 3 e de Lamego quatro , tem duzentos e trin-

ta e féis moradores.

Pinheiro (Santa Maria de) Freguezia no Arcc-

bifpado de Braga, o Pároco he Abbade da aprefcn-

taçáo da Mitra, rende cjuatrocentos mil reis : difta

de Lisboa feííenta e duas léguas ^ e de Braga quatro ,

tem cento e vinte vizinhos.

Pinheiro 5 Freguezia no -Arcebiipado de Braga,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da

aprefentação da Mitra ^ rende trezentos mil reis: dif-

ta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga três e meia 3

tem feííenta moradores.

Pinheiro 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago Santo António , o Pároco he Cura da apre-

íentaçáo do Vigário de Aguiar da Beira ^ tem de côn-

grua fete mil e duzentos reis : difta de Lisboa cin-

coenta léguas , e de Vifeu cinco , tem feíTenta e cin-

co fogos.

Pinheiro , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Reitor de Coja , tem dez mil

reis de côngrua ^ e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa quarenta léguas , e de Coimbra oito ,

tem cincoenta e hum moradores.

Pinheiro 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Capellão Cu-
rado da aprefentação de ElRei pelo Tribunal da Me-
2a daConfciencia, rende cento e vinre alqueires de
trigo ^ e trinta de cevada : difta de Lisboa trinta lé-

guas 5 c de Évora vinte ^ tem trezentos e trinta e féis

moradores.

Pinheiro 5 Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Vicente Martyr ^ o Pároco he Abba-
de da aprefentação de Gonfalo Thcmnz Peixoto da
Silva Almeida Macedo Carvalho, affiílente naVilla

de
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de Alemquer , rende duzentos e dez mil reis : diC

ta de Lisboa cincoenta e dUas léguas , e do Porto

cinco 3 tem cento e quarenta fogos.

Pinheiro, Freguezia no Bifpado deVifeu, tem
porOrago N, Senhora da AíTumpção 3 o Pároco he

Abbade da aprefentaçâo do Padroado Real , rende

duzentos e cincoenta mil reis : difia de Lisboa qua-

renta e oito léguas , e de Viíeu cinco ^ tem cento

e oitenta fogos.

Pinheiro de Azere , Freguezia no Bifpado de
Vifeu j tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçâo de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende quarenta mil reis : difta de

Lisboa quarenta léguas 3 e de Vifeu féis , tem cen-

to e quarenta e oito fogos.

Pinheiro de Coja , Freguezia no Bilpado de Co-
imbra, tem por Orago Sant-Iago Apoflolo, o Pá-

roco he Cura annual da aprefentaçâo do Vigário de

Coja 3 rende vinte e oito mil reis : difta de Lisboa

quarenta e nove léguas , e de Coimbra oito, tem fef-

fenta e nove fogos.

Pinheiro grande (Santa Maria de) Freguezia

no Patriarcado , o Pároco he Vigário da aprefenta-

çâo de D. João de la Cueva e Mendonça , rende

dous moios de trigo , e meio moio de cevada , tem
quatro mil e quinhentos reis de côngrua , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa dezoito léguas ,

tem duzentos e vinte fogos.

Pinheiro novo , Freguezia no Bifpado de Mi-

randa , tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he

Cura da aprefentaçâo do Abbada de Qniraz , tem oi-

to mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar: difta de Lisboa oitenta e fcis léguas, e de Mi-
randa dezoito, tem noventa e oito fogos.

Pinheiros , Freguezia no Bifpado de Lamego ,
tem



PI «35

tem- por Orago Santa Eufemia ^ o Pároco he Cara
da aprefentaçâo do Reitor de Barcos , rende quaren-

ta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ^ e de La-

mego quatro , tem quarenta e hum vizinhos.

Pinheiros 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Cypriano y o Pároco he Abbade
da aprefentaçâo da Mitra , rende cento e oitenta mil

reis : difta de Lisboa feíTcnta léguas ^ e de Braga nove ,

tem fetenta e nove fogos.

Pinhel ^ Villa no Bifpado de Vifeu, tem féis Fre-

guezias : a faber ^ N. Senhora do Rofario ^ o Páro-

co he Abbade da aprefentaçâo alternativa do Papa ,

e Cabido da Sé de Vifeu ^ rende trezentos mil reis

:

difta de Lisboa feftènta léguas ^ e de Vifeu treze ,

tem cento e cincoenta e quatro íogos.

Salvador 3 o Pároco he Prior da aprefen-

taçâo do Padroado Real , rende duzentos e fetenta

mil reis, tem cento e dezefeis vizinhos.

S. Martinho , o Pároco he Reitor da apre-

fentaçâo da Mitra ^ rende quarenta mil reis 3 tem cen-

to e cincoenta e quatro vizinhos.

Santo André , o Pároco he Reitor da apre-

fentaçâo da Mitra 3 rende quarenta mil reis 3 tem no-
venta e nove fogos,

S. Pedro 3 o Pároco he Reitor da aprefen-

taçâo da Mitra 3 rende quarenta mil reis 3 tem de-

zoito moradores.

Trindade , o Pároco he Cura da aprefen-

taçâo do Commendador de Malta 3 tem dez mil reis

de côngrua 3 e ò que rende o pé de altar 3 tem vin-
te e hum moradores.
Pinho

, Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem
por Orago Santa Martha , o Pároco he Vigário col-
lado da aprefentaçâo do Reitor de S. Pedro de Sa-
peâes, rende cem milxeis: difta de Lisboa fetenta e

duas
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duas léguas^ c de Braga treze ^ tem cento e três mo-
radores.

Pinho , Freguezia no Bifpado de Vífcu 3 tem por
Orago S. João Baptifta 5 o Pároco he Abbade da aprc-

fenração da Mitra ^ rende duzentos e quarenta mil
reis : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas ^ e de
yifeu três, tem cento e treze vizinhos.

Pinho velho , Freguezia no Bifpado de Miran-
da y tem por Orago N. Senhora da AíTumpção ^ o
Pároco he Cura da aprefentação da Mitra , tem dez
mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé dè altar

:

difta de Lisboa íetenta e quatro léguas ^ e de Miran-
da onze , tem vinte e hum moradores.

P1NZIO3 Freguezia no Bifpado da Guarda ^ tem
por Orago Santo António 5 o Pároco he Cura da
aprefentação do Prior de S. Pedro de Jarmelo ^ tem
três mil e quatrocentos reis de côngrua ^ e o que ren-

de o pé de altar : difla de Lisboa cincoenta e cinco

íeguas 5 e da Guarda três ^ tem cento e oito vizinhos.

PioD'Ko 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
pt)r Orago N. Senhora da Conceição 3 o Pároco he
Cura annual da aprefentação do Cabido da Sé de Co-
imbra 5 rende quatorze mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e duas léguas , e de Coimbra doze ^ tem qua-

renta e nove fogos.

PO
Poço DO CANTO , Freguezia no Bifpado de La-

mego 5 tem por Orago N. Senhora do Pranto 5 o
Pároco he Cura da aprefentação do Reitor da Villa

de Ranhados 5 rende quarenta mil reis : difta de Lis»

boa feífenta léguas , e de Miranda nove ^ tem cen-

to e cincoenta vizinhos.

Poço VELHO 5 Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Paro*

CO
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CO he Cura da aprefentação do Reitor de Villar-ma-

ior^ tem quatro mil e oitocentos reis de côngrua ,

e o que rende o pé de altar : difla de Lisboa feíTen-

ta léguas , e de Lamego vinte , tem trinta e cinco

vizinhos.

PodaME ^ Freguezia no Arccbifpado de Braga ,

tem por Orago S. Colme ^ e S. Damião , o Páro-

co he Abbade da aprefentação dá Mitra y rende tre-

zentos mil reis ; difta de Lisboa feíTenta IcguaSj c

de Braga dez^ tem noventa e hum vizinhos.

PoDENSE 5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago N. Senhora da Purificação y o Pároco he

Abbade da aprefentação da Mitra ^ rende fetecentos

mil reis: difta de Lisboa feíTenta e quatro léguas ,

e de Miranda nove , tem cento e dous moradores,

P0DENTES3 Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago N. Senhora da Purificação 3 o Pá-

roco he Prior da aprefentação do Duque de Lafóes

,

rende trezentos e cincocnta mil reis : difta de Lisboa

trinta léguas 5 e de Coimbra três , tem cento e oiten-

ta e hum vizinhos.

Santo André de Poiares y Freguezia no Bif-

pado de Coimbra , tem por Orago Santo André Apof-

tolo y o Pároco he Cura annual da aprefentação do
Prior de Pena-cova y rende cento e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa trinta e féis léguas , e de Coimbra
três y tem fetecentos e doze fogos.

Poiares , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Vi-
gário da aprefentação dos Beneficiados de Freixo de

Efpadacinta y rende vinte mil reis : difta de Lisboa

feíTenta e quatro léguas ^ e de Braga trinta , tem cen-

to e quarenta e três vizinhos.

Poiares y Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo y o Pároco heVi-
ã^^
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gario collado da aprefentaçâo do Meftre Efcola de

Braga 5 rende feíTenta mil reis: difta de Lisboa fef*

fenta e huma léguas , e de Braga três ^ tem cento

e trinta e cinco vizinhos.

P0LVOREIRA5 Freguezia no Arcebifpado deBra-
;a ^ tem por Orago S. Pedro Apoílolo 5 o Pároco
e Abbade da aprefentaçâo in folidum das Religiofas

de Santa Clara da Villa do Conde 5 rende quatro-

centos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTen-

ta léguas 5 e de Braga três e meia 5 tem noventa e

cinco fogos,

' PoxMARES 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. Bento ^ o Pároco he Cura da apre-

fentaçâo do Arcebifpo , tem de renda dous moios de
trigo 3 e meio moio de cevada : difta de Lisboa vin-

te e duas léguas 5 e de Évora quatro y tem vinte c

dous moradores.

Pomares 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he
Cura da aprefentaçâo da Mitra , rende duzentos e

3uarenta alqueires de trigo 5 e feíTenta de cevada :

ifta de Lisboa vinte e duas léguas 3 e de Évora nove,
tem duzentos e oitenta fogos.

Pomares ^ Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago Santa Maria Magdalena ^ o Pároco he
Cura da aprefentaçâo do Prior de Argomil ^ tem do-

ze mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar: difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas^ e da

Guarda três , tenv feíTenta e nove fogos.

Pomares , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago Santa Luzia , o Pároco he Cura da apre-

íentaçáo do Cabido da Sé de Coimbra 5 tem oito mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa quarenta léguas, c de Coimbra nove,

tem duzentos e dezwfete vizinhos.

PoM-
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Pombal , Fregueziano Arceblfpado de Braga 3

tem por Orago Santa Marinha 5 o Pároco he Cura
da aprefentaçâo do Reitor de Alfandega da Fe ^ tem

Y de côngrua oito mil e feiscentos reis , e o cjue ren-

de o pé de altar : difta de «Lisboa feííenta léguas , e

de Braga vime e cinco ^ tem vinte e féis moradores.

Pombal , Freguezia no Bifpado de Coimbra * tem
por Orago S. Martinho Bifpo ^ o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçâo delRei pelo Tribunal da Meza
da ConJciência ^ como Grão Meftre da Ordem de

Chrifto ^ rende cem mil reis : difta de Lisboa vin-*

te e oito léguas ^ e de Coimbra fete ^ tem mil e no-

venta fogos.

Pombal , Freguezia no Arcebifpado de BiTiga ^ tem
por Orago S. Lourenço 5 o Pároco he Vigário col-

iado da aprefentaçâo do Reitor de Marzagáo 3 tem
nove mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa feííenta e quatro léguas 5 e de

Braga vinte , tem cento e cincoenta vizinhos.

Pombal ^ Freguezia no Patriarcado ^ tem por Ora-
go a Santa Cruz ^ o Pároco he Cura da aprefentaçâo

do povo 5 rende cem mil reis : difta de Lisboa dez-

efeis léguas e meia ^ tem duzentos e quinze fogos.

Pombalinho , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago N. Senhora da Annunciaçáo , o Pá-

roco he Prior da aprefentaçâo do D. Abbade Cifter-

cienfe do Mofteiro de Ceiça , rende cento e trinta

mil reis: difta de Lisboa vinte e oito léguas, e de

Coimbra quatro , tem duzentos c fetenta e féis fogos.

PoMBARES , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Fruduofo , o Pároco he Cura da

aprefentaçâo do Reitor de Izcda, tem oito mil e qui-

nhentos reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda
nove , tem quarenta moradores.

PoM-
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P0MBEIRO5 Freguezia no Arcebifpadò deBraga,

tem por Orago Santa Maria Maior , o Pároco he Vi-
gario Regular Monge Bento 5 da aprefentaçáo do D.
Abbade de Pombeiro ^ rende cincoenta mil reis : dif-

ta de Lisboa feílènta léguas 5 e de Braga cinco y tem
cento e noventa e oito fogos.

Pombeiro , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Prior da

aprefentaçáo do Conde de Pombeiro, rende feiscen-

tos mil reis : difta de Lisboa trinta e féis léguas ^ é

Coimbra cinco, tem cento e cincoenta vizinhos.

PoNDRES , Freguezia no Arcebifpadò de Braga,

tem por Orago S. Pedro Fins , o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e oito léguas , e de Bra-

ga fete . tem trinta e fete vizinhos.

Ponte, Freguezia no Arcebifpadò de Braga, tem
por Orago S. ]oáo Baptifta , o Pároco he Vigário

coUado da aprefentaçáo do Cabido de Guimarães ,

rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e huma léguas , e de Braga duas , tem duzen-

tos e cincoenta fogos.

Ponte , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago N. Senhora do Ameal , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e oiten-

ta mil reis: difta de Lisboa cincoenta e três léguas

>

e de Lamego féis , tem noventa e dous vizinhos.

Ponte da Barca , Freguezia no Arcebifpadò de

Braga , tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo do Senhor da Villa da

Barca, rende quinhentos mil reis : difta de Lisboa

feíTcnta e quatro léguas , e de Braga quatro , tem du-

zentos e féis vizinhos.

Ponte de Lima, Villa no Arcebifpadò de Bra-

ga ^ a Igreja CoUegiada cem por Orago N. Senhora da

AC-
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Aflumpção 5 o Pároco he Prior da aprefentacão da
Mitra 3 rende trezentos e cincoenta mil reis : difla de
Lisboa cincoenta e trcs léguas , e de Braga cinco ^

tem fetecentos vizinhos.

Ponte de Louro, Freguezia no Arccbifpado de

Braga , tem por Orago Santa Lucrécia , o Pároco he

Abbade da aprefentação alternativa da Cafa de Bra-

gança y e Prior de S. Vicente de Fora de Lisboa ,

rende quinhentos mil reis: difta de Lisboa cincoen-

ta e três léguas , e de Braga três, tem duzentos e

trcs fogos.

Ponte do Rol , Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Cura da aprefentação do Prior de Sant-Iago de Tor-

res Vedras 3 rende fetenta mil reis: difta de Lisboa

fete léguas, tem cento e hum moradores»

Ponte do Sor 3 Freguezia no Bifpado de Por-

talegre 3 tem por Orago S. Francifco de Affiz , o
Pároco he Vigário da aprefentação de ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende quarenta mil
reis : difta de Lisboa vinte e quatro léguas , c de Por-

talegre nove 3 tem trezentos e quarenta e hum vi-

zinhos.

Pontevel 3 Freguezia no Patriarcado 3 tem por

Orago N. Senhora da Purificação 3 o Pároco he Vi-
gário da aprefentação do Commendador de Malta

,

rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa do-

ze léguas 3 tem duzentos e fetenta e trcs vizinhos.

PoPULO 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Sebaftião^ o Pároco he Cura da

aprefentação do Cabido de Guimarães 3 tem de ren-

da quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTcnta léguas,

e de Braga dezoito 3 tem feíTenta c dous vizinhos.

P0RCARISSA3 Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago N. Senhora da Cooceiçáo , o Páro-

co
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CO beCura annual da aprefentação do Cabido da Sc
de Coimbra , rende cento e oitenta mil reis : difta de
Lisboa trinta e féis léguas , e de Coimbra quatro

,

tem trezentos e quarenta fogos. *

Porcas, Freguezia noBiipado da Guarda, tem
por Orago S. Silveftre , o Pároco he Prior da apre-

fentação infolidum do Cabido " da Sé da Guarda , ren-

de oitenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e nove
léguas 5 e da Guarda huma , tem noventa e fete fogos.

PoRCHES, Freguezia no Reino do Algarve, tem
por Orago N. Senhora da Encarnação , o Pároco he

Cura da aprcfentííção do Bifpo, rende cento e vin-

te mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e de

Faro 3 Cidade Capital do Bifpado , fete , tem cen-

to e fetenta e fete fogos.

Porco (Santa Maria de) Freguezia no Bifpado

da Guarda , o Pároco he Prior coilado da aprefen-

tação do Padroado Real , rende cento e oitenta mil

reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas , e

da Guarda légua e meia , tem cento e trinta e dous

vizinhos. ,

Porreiras , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Abbade coi-

lado , aprefentado a três vozes : a faber , a Cafa do
Infantado, asReligiofas de Santa Anna deVianna,

e da Cafa de Boi e Monte , fita na Freguezia de For-

mariz, rende fetenta mil reis : difta de Lisboa kí-

íenta e oito léguas , e de Braga oito e meia , tem

quarenta e nove fogos.

Portalegre , Cidade Epifcopal na Provincia do
Alcmtejo , tem cinco Freguezias , a Cathedral he

Paroquiada por dous Curas da aprefentação da Mi-
tra , tem cada hum noventa mil reis de renda : dif-

ta de Lisboa trinta e três léguas , tem feiscentos e

feífenta e três vizinhos.

5ant-
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—— Sant-Iago 5 o Pároco he Prior da aprefea-

taçáo do Grão Prior do Crato 5 rende cento e íè-

tenta mil reis , tem noventa e três vizinhos.

S. Martinho , o Pároco he Prior da meC-

ma aprefentação , rende cento e trinta mil reis , tem
fetenta e oito fogos.

. S. Lourenço , o Pároco he Vigário da apre-

fentação de ElRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia y rende feíTenta mil reis , tem oitocentos e

vinte fogos.

Santa Maria Magdalena 5 o Pároco he Prior

da aprefentação do Padroado Real , rende cento e

cincoenta mil reis^ tem cincoenta e hum vizinhos.

PoRTAROUCA^ Freguezia no Bifpado de Lame-
go y tem pof Orago S. Nicolâo ^ o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Deão da Sé de Lamego 5 ren-

de vinte mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ,

e de Lamego légua emeia^ tem trinta e hum fogos.

Portel , Freguezia no Arcebifjpado de Évora y

tem por Orago N. Senhora da Lagoa ^ o Pároco he
Prior da aprefentação do Commendador de Portel

,

rende três moios de trigo , e dous de cevada : difta

de Lisboa vinte léguas , e de Évora féis , tem qui-

nhentos e nove fogos.

PoRTELLA, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo ^ o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra , rende cento e fef*

fenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e duas léguas y

e de Braga duas 5 tem quarenta e hum vizinhos.

PoRTELLA^ Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Vigá-
rio ad nutum da aprefentação do Vigário collado de
Santa Maria de Ferreiros, rende quarenta mil reis;

difta de Lisboa cincoenta e nove léguas 3 c de Bra-

ga légua e meia, temi feíTenta e dçus vizinhos.
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P0RTELLA5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santo Andrc^ o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo do Vifconde de Villa-nova de Cer-
veira 3 rende trezentos mil reis: difta de Lisboa fcf-

fenta e féis léguas, e de Braga féis emeia^ tem oi-

tenta e três vizinhos.

PoRTELLA 3 Freguezia no Arcebifpado de B raga ,

tem por Orago S. João Bapcifta y o Pároco he x^b-

bade da aprefentaçáo da Cafa de Regalados j rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas , e

de Braga oito e meia 5 tem cento e feíTenta fogos.

PoRTELLA, Freguezia no Bifpado do Porro , tem
por Orago S. Paio 5 o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo de Gregório Ferreira de Eça da Cafa dos

Cavalleiros y rende quatrocentos mil reis : difta de

Lisboa cincoenta e oito léguas 5 e do Porto féis , tem
cento e hum moradores.

PoRTELLA DAS Cabras 5 Freguezia no Arcebif-

pado de Braga y tem por Orago o Salvador y o Pá-

roco he Cura da apreícntação do Abbade de S. Mi-
guel de Carreiras, tem dez mil reis de côngrua, e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feííenta

léguas , e de Braga três , tem cincoenta vizinhos.

PoRTELLA Svilo y Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo mfolidum do D. Abbade Bene-

diflino do Mofteiro de Carvoeiro , rende cincoenta

mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas , e de Bra-

ga cinco, tem fetenta e nove fogos.

PoRTELLO , Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Reitor de Carregoza , tem oito mil

e quinhentos reis de côngrua , e o que rende o pé

de altar : difta de Lisboa oitenta léguas, e de Miran-

da dez , tem quatorze moradores.

Por-
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Porto 5 Cidade Eplfcopal na Província de Entre

Douro 5 e Minho 5 tem cinco Freguezias , a Cathe-

dral he dedicada a NoíTa Senhora da AíTumpção , o
Pároco he Abbade da aprefcntação da Mitra ^ tem
dous Curas da mefma aprefentação com quarenta

mil reis a cada hum : difta de Lisboa cincoenta e

duas léguas , tem mil novecentos e vinte foeos.

• Santo Ildefonfo ^ o Pároco he Cura da apre-

fentação do Thefourciro Mór da Sé ^ tem oito mil
reis de côngrua , e o que rende o pé de altar , tem
mil quinhentos e oito fogos. _

S. Nicolâo 3 o Pároco he Abbade da apre-

fentação da Mitra ^ e na Sé vaga por còncurfo ^ ren-

de quinhentos mil reis ^ tem novecentos e noventa

c quatro fogos.

N. Senhora da Vidoria , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra, rende quatrocentos

mil reis , tem novecentos e quatorze fogos.

S. Pedro de Miragaia 3 o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra , rende duzentos e qua-

renta mil reis, tem quatrocentos e noventa e hum
vizinhos.

Porto de Moz , Villa no Bifpado de Leiria ,

tem três Freguezias : a faber , Santa Maria , vulgo
N. Senhora dos Mortinhos , o Pároco he Vigário da

aprefentação da Mitra, rende cincoenta mil reis : dif-

ta de Lisboa vinte e duas léguas , e de Leiria três j

tem cento e quarenta e nove fogos.

S. João Baptifta , o Pároco he Prior da apre-

fentação do Padroado Real , rende cento e oitenta

mil reis , tem duzentos e trinta e cinco vizinhos»

S. Pedro-, o Pároco he Prior da aprefen-

tação da Cafa de Bragança , rende trezentos mil reis,

tem oitenta e hum vizinhos.

Porto da Ovelha , Freguezia no Bifpado de Vi*
Part/U. K feu^
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feii 5 tem por Orago N. Senhora da Expedaçáo , o
Pároco he Cura coUado da aprefentaçáo do Vigário

de Leomil ^ tem féis mil reis de côngrua 5 e o que
i^nde o pé de altar : difta de Lisboa lelíenta léguas ,

e de Vifeu quinze , tem cincoenta e feie vizinhos.

P0RTUNHOS3 Freguezia no Bífpado de Ôarmbra,
tem por Orago 5\ Julião ^ o Pároco he Reitor da^pre-

fentaçâo do Marquez do Louriçal , rende trinta mil

reis : difta de Lisboa trinta e oito léguas 3 e de Co-
imbra duas e meia , tem cento e cincoenta e cinco

fogos.

P0SSACOS3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he
Vigário ad nutum da aprefentaçáo do Vigário de Sant-

iago da Ribeira de Àlhariz ^ rende vinte mil reis:

difta de Lisboa fetenta léguas ^ e de Braga dezoito,

tem oiienta e cinco fogos.

Povoa 5 Freguezia no Bifpado de Miranda ^ tem
por Orago S. Sebaftião ^ o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Cabido da Sé de Miranda , tem féis mil

reis de côngrua ^ e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda huma^
tem feíTenta e hum vizinhos.

Povoa , Freguezia no Arcebifpado de Évora 5 tem
por Orago S. Miguel ^ o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo da Mitra , rende duzentos e quarenta al-

queires de trigo 5 e feííenta de cevada : difta de Lis-

boa vinte léguas ^ e de Évora dez ^ tem cento e dez-

efete vizinhos.

Povoa de Santo AdriÍo , Freguezia no Patri-

arcado 5 tem por Orago o mefmo Santo ^ o Pároco

he Reitor da aprefentaçáo do povo ^ rende huma pi-

pa de vinho y e quinze mil reis em dinheiro : difta

de Lisboa legua e meia y tem noventa e três mora-

dores,

^ Po-
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Povoa de AgraçÕes ^ Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga 5 tem por Orago S. Bartholomeu Apot
tolo 5 o Pároco he Cura da aprefcnração do Reitor

de Sanra Leocadia ^ rende cincoenta mil reis : difta

de Lisboa fetenta léguas ^ e de Braga dezefete , tem
oitenta e hum vizinhos.

Povoa da Atalaia , Freguezia no Bifpado da
Guarda 5 tem por Orago Santo Eftevão, o Pároco
he Cura da aprefentaçáo do Conde de Povolide , tem
oito mil reis de côngrua 5 e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa quarenta léguas ^ e da Guar-^

da dez ^ tem feííenta e dous vizinhos.

Povoa de CervÃes , Freguezia no Bifpado de

VifeU;, tem por Orago S. João Baptifta ^ o Pároco
he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Caííurrães,

rende trinta mil reis: difta de Lisboa cincoenta lé-

guas, e deVifeu três 5 tem oitenta e cinco fogos.

Povoa do Conselho 5 Freguezia no Bifpado de

Vifeu 5 tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Santa

Maria de Guimarães da Villa de Trancozo , tem féis

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa cincoenta c quatro léguas , e de Vi-
feu dez y tem fetenta e dous vizinhos.

Povoa dos Galegos , Freguezia no Patriarcado y

tem por Orago N. Senhora da Luz , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo do Vigário do Salvador da Vil-

la de Santarém , rende cincoenta mil reis : difta de

Lisboa quinze léguas 5 tem quinhentos moradores.

Povoa e Meadas , Freguezia no Bifpado de Por-

talegre 3 tem por Ora^o N. Senhora da Graça , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo da Miira , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa trinta léguas , e de
Portalegre quatro , tem cento e feíTenta e hum vizi-

nhos.

K ii Po-
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Povoa de Penela , Freguezia no Bifpado de La-

mego y tem por Orago Santa Margarida , o Pároco

he X^igario perpetuo da aprefentaçâo do povo ^ ren-

de oitenta mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas,

e de Lamego fcte ^ tem cento e noventa e quatro fo-

gos.

Povoa de ElRei , Freguezia no Bifpado de Vl-
feu 5 tem por Orago S. Joáo Baptifta ^ o Pároco he
Abbadc da aprefentaçâo do Padroado Real ^ rende

cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta e féis léguas, e deVifeu onze 5 tem cincoenta e

fete fogos.

Povoa de MidÕes , Freguezia no Bifpado àc Co-
imbra 5 tem por Orago N. Senhora da Graça 3 o Pá-

roco he Cura annual da aprefentaçâo do Vigário de
MidÕes y rende trinta é féis mil reis : difta de Lisboa

quarenta e oito léguas , e de Coimbra nove , tem
cento e quatro vizinhos.

Povoa de Rio de Moinhos, Freguezia no BiA
pado^da Guarda, tem, por Orago S. Lourenço, o
Pároco he Cura aprefentado hum anno pelo Vigá-

rio de S. Vicente da Beira , outro pelo Commenda-
dor defta Commenda , tem de côngrua fete mil e qui-

nhentos reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e da

Guarda doze , tem cento e cincoenta vizinhos.

Povoa de Varzim , Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago N. Senhora da Concei-

ção , o Pároco he Vigário , vulgo Reitor da Opção
GO Cabido da Sé de Braga , rende trezentos e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e fcis lé-

guas, e de Braga féis , tem quinhentos e quarenta

c cinco fogos.

PovoLiDE , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-

Je da aprefentaçâo do Conde de Povolide , rende

féis-



PO 147

felscentos mil reis : difla de Lisboa quarenta e oito

léguas 5 e de Vifeu légua e meia ^ tem • quarenta e

quatro fogos.

Povos , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go N. Senhora da AíTumpção ^ o Pároco he Prior

da aprefentaçáo da Cala do Infantado , rende feis-

centos mil reis : difta de Lisboa féis léguas ^ tem cin-

coenta c fete fogos.

P0ÍJZADA3 Freguezia no Arceblfpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Prior de S. Vicente de Fo-

ra de Lisboa , rende cincoenta mil reis : difla de Lis-

boa fcíTenta e duas léguas , c de Braga duas , tem
quarenta e cinco fogos.

PouzADA ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga ^

tem por Orago S. Paio ^ o Pároco he Reitor da apre-

fentaçáo da Mitra , rende duzentos mil reis : aifla

de Lisboa feíTenta e huma léguas ^ e de Braga hu-

ma e meia^ tem oitenta e dous vizinhos.

P0UZADA5 Freguezia no Bifpado da Guarda ^ tem
por Orago Santa Anna ^ o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Prior de S. Vicente de Fora de Lisboa,

tende vinte mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas ,

e da Guarda duas , tem cento e dezefete morado-
res.

PouzADAS 5 Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo ^ o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Mafcarenhas, tem
oito mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa fetenta léguas , e de Miranda
quatorze, tem oitenta e hum vizinhos.

P0UZA-FÓLES5 Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he
Vigário da aprefentaçáo do Infantado 5 rende noven-
ta mil reis : difta de Lisboa vinte e fete leeuas ? e

de
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de Coimbra fete , tem duzentos e quarenta e féis v^
zinhos.

PouzA-FÓLES DO Bispo ^ Frcgiiezia no Bifpado

da Guarda ^ tem por Orago o Salvador , o Pároco
he Prior da aprefentaçáo da Camera Epifcopal da Sé
da Guarda y rende duzentos mil reis ; difta de Lis-

boa cincoenta e duas léguas ^ e da Guarda três , tem
oitenta e nove fogos.

Pouzos 5 Frcguezía no Bifpado de Leiria y tem
por Orago N. Senhora do Defterro , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo da Mitra ^ tem dezoito mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de altar ; difta de
Lisboa vinte e duas léguas ^ e de Leiria meia légua,

tem quinhentos e vinte e cinco vizinhos.

PR
Praceiros , Freguezia no Bifpado de Leiria , tem

por Orago N. Senhora do Rofario , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do povo y rende cento y e dez al-

queires de trigo y e huma pipa de vinho cru : difta

de Lisboa vinte e duas léguas , e de Leiria meia lé-

gua, tem quarenta e três vizinhos.

Praceiros da Igreja, Freguezia no Patriarca-

do , tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do povo, rende hum
moio de trigo , e nove mil reis em dinheiro : difta

de Lisboa vinte léguas, tem cincoenta e cinco vi-

zinhos.

Prado , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Mitra, rende cento e fe-

tenta mil reis : difta de Lisboa fcíTenta e huma lé-

guas , e de Braga huma , tem duzentos e vinte e féis

moradores.

Prado, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por
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por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre-

lentaçáo da Mitra 5 rende quinhentos e clncoenta^mil

reis : difta de Lisboa felTenta e duas léguas e meia y

e de Braga duas e meia , tem cento e cincoenta e

fete vizinhos.

Prado
_,
Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem

por Orago S. Lourenço 3 o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Abbade de S. Paio ^ rende trinta mil

reis : difta de Lisboa fetenta léguas ^ e de Braga do-

ze 5 tem cento e cincoenta e dous vizinhos.

Prado-gatÃo 5 Freguezia no Bifpado de Miran-

da , tem por Orago Santa Ifabel ^ o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Reitor de Angueira ^ tem féis

mil reis de côngrua, e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa oitenta léguas 5 e de Miranda duas ,

tem feflenta e hum vizinhos.

Prados, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Aííumpção , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa quajjenta e oito lé-

guas, e da Guarda duas, tem cento e dous mora-
dores,

Prazins , Freguezia no Arcebifpado de Braga
^

tem por Orago S. Tirfo , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Mitra infolidum , rende quatrocentos

mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Braga

duas , tem noventa e dous vizinhos.

Prazins , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Eufemia, o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos c oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa felTenta léguas ^ e de
Braga duas , tem feflenta e fcis vizinhos.

Préstimo , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago Sant-Tago , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitoí deVaUongo, tem treze mil reis

de
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de côngrua^ c o que rende o pé de altar : diffa de
Lisboa quarenta e três léguas , e de Coimbra nove ,
tem cento e dezefeis vizinhos.

S. Pris y Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo 3 o Pároco he Abba-
de da aprefentação do Senhor da Barca, rende qua-

trocentos e oitenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta

e quatro léguas , e de Braga quatro y tem cento e três

moradores.

Priscos 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem porOragoSant-Iago Apoftolo, o Pároco heAb-
bade da apreíentaçáo da Mitra , rende oitocentos mil

reis : difla de Lisboa cincoenta e fete léguas ^ e de

Braga huma 5 tem noventa e três vizinhos.

Proença a nova. Vide Cortiçada,

Proença a velha , Freguezia no Bifpado da Guar-

da 5 tem por Orago N. Senhora de Silva, o Pároco

he Vigário aprefentado por ElRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia, rende oitenta mil reis : difta

de Lisboa quarenta e huma léguas , e da Guarda on-

ze , tem cento e feflenta e três vizinhos.

Prova , Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago S. joáo Baptifta , o Pároco he Cura da

aprefentação do Abbade de S. Pedro de Penedono ,

rende trinta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas ,

e de Lamego oito , tem cento e féis moradores.

Provezende , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Joáo Baptifta, o Pároco he

Reitor da aprefentação da Meza Arcebifpal , rende

trezentos mil reis : difta de Lisboa fetenta e trcs lé-

guas , e de Braga dezefete , tem cento e feífenta fo-

gos.

Prozelo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Thomé , o Pároco he Abbade da

apreíentaçáo da Mitra , rende trezentos mil reis ; dif-

ta
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ta de Lisboa feíTenta e huma léguas , e de Braga hii-

ma^ tem oitenta e féis vizinhos.

Prozelo 3 Fregutzia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Marinha ^ o Pároco he Abba-
de da aprefentação do Vifconde de Villa-nova de Cer-

veira ^ rende trezentos mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e quatro léguas , e de Braga cinco ^ tem oiten-

ta e nove fogos.

PU
PuNHETE 5 Freguezia no Bifpado da Guarda ^ tem

por Orago S. Julião ^ o Pároco he Vigário da apre-

fentação do Padroado Real^ rende quarenta ríiil reis

:

difta de Lisboa vinte e huma léguas ^ e da Guarda
trinta, tem trezentos e noventa fogos.

Pussos 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra y tem
por Orago Santo Eftevão, o Pároco he Vigário da
aprefentação delRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia, como Grão Meftre da Ordem de Chrifto,

rende cento e oitenta mil reis : difta de Lisboa vin-

te e fete léguas , e de Coimbra fete , tem trezentos

e vinte fogos.

Q,UA
QUadra , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Pedro Apcftolo , o Páro-

co he Cura da aprefentação do Reitor de San-

to André deTiozello, tem oito mil reis de côngrua,

e o que rende o pc de altar : difta de Lisboa oiten-

ta léguas 3 e de Miranda quatorze , tem vinte e hum
moradores.

Qu ADRAÇAES , FrcguczIa no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago N. Senhora da Aííumpção, o Pá-

roco n€ Abbade da aprefentação alternativa do Pa-

pa.
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pa^ eBifpo^ rende clncoenta mil reis: difta dcLís^
boa cincoenta léguas ^ e de Lamego vinte , tem cen-

to e noventa fogos.

QaAIRES 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago N. Senhora da Purificação, o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra ^ rende íds-

centos mil reis : difta de Lisboa feííenta e huma lé-

gua e meia 5 e de Braga huma e meia^ tem cento

e vinte e fete vizinhos.

QJJE
Queijada, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Ab-
fcade da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa feííenta e quatro lé-

guas , e de Braga quatro , tem quarenta e cinco vi-

zinhos.

Queimadela 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco
he Abbade da aprefentaçáo da Mitra, rende cento e

quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e féis lé-

guas , e de Braga quatro e meia , tem cento e qua-

lenta e nove fogos.

Queimadela , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago N. Senhora da Piedade , o Pároco

he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Figueira, ren-

de oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas , e de Lamego huma légua , tem cento e

três moradores.

QuEiR^ío, Freguezia no Bifpado de Viíêu, tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Rainha, fende trezentos mil reis : difta

de Lisboa quarenta e oito léguas , e de Vifeu duas

,

tem trezentos moradores.

Queiriga 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu y tem
por



1^^ QUE aUI 155

por Orago S. Sebaftiáo ^ o Pároco he Cura da apre-

íenraçáo do Abbade de Cota , tem féis mil reis de

côngrua , e o que rende o pé de altar : diíla de Lis-

boa cincoenta léguas ^ e de Viíeu três 5 tem noven-

ta e nove fogos.

QuEiRiz, Freguezía no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago Santa Águeda ^ o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de Pena-verde ^ tem nove mil c

quinhentos reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar ; difta de Lisboa cincoenta léguas 3 e de Vifeu
fete 5 tem oitenta e nove fogos.

QuELFES y Freguezia no Reino do Algarve • tem
por Orago S. Sebaftiáo, o Pároco he Cura da apre-

fentação da Mitra , rende noventa mil reis : difta de

Lisboa quarenta léguas , e de Faro , Cidade Capi-

tal do Bifpado ^ duas , tem duzentos e quarenta e

três moradores.

QuERENÇA 5 Freguezia no Reino do Algarve 5 tem
por Orago N. Senhora da AíTumpçáo ^ o Pároco he

Prior da aprefenração da Mitra , rende dez moios de

páo : difta de Lisboa trinta e nove léguas , e de Fa-

ro 5 Cidade Capital do Bifpado , três , tem duzentos

e cincoenta e três moradores.

QUI
QyiAios y Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem

por Orago S. Mamede , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Prior de Santa Cruz de Coimbra^ ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa trinta c cinco

léguas 3 e de Coimbra fete 5 tem trezentos moradores.

QuiNCHÃES y Freguezia no Arcebifpado de Bra-

f^a,
tem por Orago S. Martinho Bifpo 5 o Pároco

le Abbade da aprefentaçâo da Mitra , rende feiscen-

tos mil reis : difta de Lisboa felTenia léguas , e de

Braga cinco ^ tem duzentos moradores.

QuiN-
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Quinta , Freguezla no Arcebifpado de Braga ;

tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo^ o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Vigário de S. Mi-
guel da Pena , e do Reitor de Torgueda , tem dez
mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de altar :

difía de Lisboa felTenta léguas ^ e de Braga onze ,

tem vinte e cinco vizinhos.

Quinta DE Pedro Martins, Freguezia noBif-

pado de Lamego 3 tem por Orago o Efpirito Santo ,

o Pároco he Cura confirmado da aprefentaçáo do Rei-

tor de Penha da Águia , rende cincoenta mil reis:

difta de Lisboa felTenta léguas 5 e de Lamego treze y
tem noventa e três vizinhos.

Quintanilha 5 Freguezia noBifpado de Miran-
da^ tem por Orago S. Thomé Apoftolo , o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Cabido da Sc de Mi-
randa 5 ^

tem féis mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas^ e

de Miranda fere , tem vinte e féis moradores.

Quintas , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
Íor Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco

e Cura da aprefentaçáo da Mitra 5 tem nove mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta

de Lisboa fetenta e féis léguas, e de Miranda quin-

ze , tem dezefeis moradores.

Quintas de S. Bartholomeu , Freguezia no
Bifpado da Guarda , tem por Orago o mefmo San-

to, o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Vigário da

Villa do Touro , tem féis mil reis de côngrua , e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoen-

ta e féis léguas , c da Guarda quatro ^ cem cento e

hum moradores.

QuiNTELA 5 Freguezia no Bifpado de Miranda y

tem por Orago Santa Marinha, o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Reitor de Santa Marinha ^ tem
feis
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íeis mil e quinhentos reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas •€
de Miranda doze^ tem quarenta moradores.

QaiNTELA DE AzuRARA, Freguczia no Bifpado

de Vifeu 3 tem por Orago S. João Baptiíla y o Pá-

roco heAbbade da aprefentaçáo da Mitra ^ rende du-

zentos ^ cincoenta mil reis : difla de Lisboa cinco-

enta léguas^ e deViíeu três, tem cento e quatro vi-

zinhos.

QuiNTELA DE Lampaças 5 Freguezia no Bifpado

de Miranda , tem por Orago N. Senhora da AiTum-
pçáo, o Pároco he Abbade da aprerentaçáo da Ga-

la de Bragança , rende duzentos e cincoenta mil reis

:

difla de Lisboa fetenta léguas , e de Miranda nove ,

tem cento e hum moradores.

QuiNTÉLA DA Lapa y Freguczia no Bifpado de

Lamego , fem por Orago S. João Baptifla , o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Reitor da Rua ,

rende fefienta mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas 5 e de Lamego féis , tem cento e quarenta fo-

gos.
.

QUINTIÃES3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago N. Senhora do O , o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo do D. Abbade Benediílino do
Mofteiro de Carvoeiro , rende cem mil reis : difta

de Lisboa feííenta léguas 5 e de Braga quatro , tem
cento e quatro vizinhos.

Santo Quintino , Freguezia no Patriarcado ,

tem por Orago N. Senhora da Piedade , e Santo Qi]in-

tino^ o Pároco he Vigário collado da aprefentaçáo

da Mitra , rende cento e cincoenta mil reis : difta

de Lisboa cinco léguas , tem quatrocentos e vinte

fogos.

Q^JiNTOS 5 Freguezia no Arcebifpado de Eyora^
tem por Orago Santa Cacharina Virgem , c Mar-
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tyr y o Pároco he Cura da aprefentação da Mitra ,

rende quinhentos e quarenta alqueires de trigo : dif-

ta de Lisboa vinte e huma léguas 5 e de Évora on-
ze y tem duzentos e três vizinhos.

QuiRAZ, Freguezia noBifpado de Miranda 3 tem
por Orago S. Pedro Apoftolo ^ o Pároco he Abba-
de da aprefentação alternativa do Papa ^ e Mitra 5 ren-

de feiscentos mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas

,

e de Miranda dezoito , tem trinta e hum moradores.

QuiRAz 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago o Salvador ^ o Pároco he Vigário da apre-

fentação do Abbade de Santa Maria de Galegos, ren-

de quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e duas

íeguas 3 e de Braga três ^ tem quarenta e quatro fogos.

RA
RAbaça 3 Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo ^ o Páro-

co he Cura da aprefentação do Prior de San-

ta Maria de Jarmello , rende cem alqueires de cen-

teio 3 dous alqueires de trigo 3 e dous almudes de

vinho : difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas 3 e

da Guarda três 3 tem, quarenta e quatro fogos.

Rabaçal 3 Freguezia no Bifpado de Lamego 3 tem
por Orago a Conversão de S. Paulo 3 o Pároco he
Cura da aprefentação do Abbade de Sant-Iago de Ma-
rialva 3 tem féis mil e quatrocentos reis de côngrua,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feíTen-

ta léguas 3 e de Lamego dez 3 tem noventa e quatro

fogos.

Rabaçal 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra 3 tem
por Orago Santa Maria Magdalcna 3 o Pároco he

Cura da aprefentação da Univcrfidade de Coimbra
por
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trinta léguas , e de Coimbra quatro , tem trinta e
cinco vizinhos.

RabaLj Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago S. Bartholomeu Âpoftolo 5 o Pároco he

Reitor da aprefentação da Cala de Bragança , rende

cincoenta mil reis : diíta de Lisboa oitenta e quatro

léguas , e de Miranda nove , tem noventa e hum
vizinhos.

Raiva 5 Freguezia no Bifpado de Lamego 5 tem
por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo do Padroado Real , rende feiscen-

tos mil reis: difta de Lisboa cincoenta e duas léguas,

e de Lamego nove, tem fetenta e nove fogos.

Ramalde, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da apre-

fentaçáo das Religiofas de Santa Clara do Porto ,

rende cento e oitenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e quatro léguas j e do Porto meia légua ^ tem
quatrocentos e fete fogos.

Ramalhal, Freguezia no Patriarcado, tem por
Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da aprelen-

taçáo dos Beneficiados de S. Miguel de Torres Ve-
dras , rende cem mil reis : difta de Lisboa oito lé-

guas , tem cento e féis moradores.

RamirÃo , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Sebaftião, o Pároco heCura da apr^
fentação do Vigário de Algodres, tem féis mil e qui-

nhentos reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

iar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de .Vifeu

cinco, tem trinta e hum moradores.

Ramiles , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago Santa Marinha , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Abbade de Miomáes , tem doze mil reis

de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta de

Lis-
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Lisboa clncoenta c quatro léguas ^ e de Lamego treí^

tem quarenta e cinco fogos.

Rana, Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go S. Domingos , o Pároco he Cura da aprefenta-

çáo do Povo 5 rende noventa mil reis : difta de Lis-

boa três léguas , tem quinhentos e vinte fogos.

Rande 3 Freguezia no Bifpado do Porto , tem
jpor Orago S. João Baptifta, o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Reitor deVilla-boa deQuires, ren-

de trinta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e oito

léguas 3 e do Porto féis , tem vinte e nove vizinhos.

Rande 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Sant-íago , o Pároco he Reitor , vulgo
Abbade, da aprefentação alternativa do Papa, e Mi-
tra , rende duzentos e fetenta mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta e cinco léguas , e de Braga féis , tem
noventa e féis vizinhos.

Ranhados , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentação do Padroado Real , rende cento

€ feíTenta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas y

e de Lamego oito , tem duzentos c quarenta fogos.

Kls , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da aprefenta-

ção do Reiror do Collegio da Graça de Coinibra y

tem onze mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa cincoenta c duas léguas , e

do Porto féis , tem fetenta e cinco fogos.

Rapa, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem por

Orago Santo Andrc Apoftolo , o Pároco he Prior

da aprefentação da Mitra , rende feííenta mil reis :

difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas , e da Guar-
da duas , tem fcíTcnta e quatro vizinhos.

Rapoula de Coa , Freguezia no Bifpado da Guar-

da y tem por Orago Santa Maria Magaalena ^ o Pá-

roco
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roço he Cura da aprefentaçâo do Vigário de Santa

Maria da Villa do Touro ^ tem de côngrua ktQ mil

c quinhentos reiS) e o que rende o pé de altar: dif-

ta de Lisboa cincoenta léguas , e da Guarda quatro ^

tem feíTenta e nove fogos.

Rapoza 5 Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go Santo António ^ o Pároco he Vigário coUado da

aprefentaçâo de Luiz AíFonfo de Mefquita ^ rende

cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa dezefeis

léguas 5 tem fetenta e oito fogos.

Rapozeira 5 Freguezia no Reino do Algarve ,

tem por Orago N. Senhora da Encarnação ^ o Pá-

roco he Cura da aprefentaçâo da Mitra, rende três

moios de irigo: difta de Lisboa quarenta léguas , e

de Faro 3 Cidade Capital do Bifpado, quinze , tem
feíTenta e dous vizinhos.

Rates, Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Reitor

da aprefentaçâo da Mitra, rende cento e oitenta mil

reis : difta de Lisboa cincoenta e fete léguas , e de

Braga quatro, tem cento e noventa fogos.

Ratoeira , Fregçuezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da apre-

fentaçâo dos Priores da CoUegiada de Cellorico da

Beira, do Prior de Santa Maria, efte aprefenta dous

annos , e do de S. Martinho , que aprefenta hum
anno, tem féis mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas , e da Guarda três , tem cento e cinco vi-

zinhos.

RE
Real, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago o Salvador , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçâo alternativa da Mitra , c Monges Bentos de

Ptart. U. L Tra-
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Travanca 5 rende feiscentos mil reis: difta de Lisbòâ

feflenta léguas^ e de Braga hiima e meia, tem du-
zentos e oito fogos.

Real ^ Frcguezia no Birpado de Vifcu, tem por
Orago S. Paulo Apoftolo , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Abbade do Caftello de Penalva , tem leis

mil reis de côngrua, e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa cincoenta e huma léguas , e de Vi-
feu três e meia, tem feíTenta e féis vizinhos.

Real , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago Santa Marinha , o Pároco hc Abbade da

aprefentaçáo de João Pinto e Miranda , Capitão Mór
do Concelho de Paiva, Fidalgo da CafaReal, ren-

de feiscentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

duas léguas , e de Lamego nove , tem duzentos mo-
radores.

Reboleiro, Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago Santa Catharina Virgem , e Martyr ^

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Commendador
de Sernanfclhe da Ordem de Malta , rende trinta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Lamego
oito, tem cincoenta e hum vizinhos.

Reboloza , Freguezia no Bifpado de Lamego

,

tem por Orago Santa Catharina Virgem , e Martyr,

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de Al-

faiates , rende trinta e cinco mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , e de Lamego vinte e huma , tem cin-

coen>a e lète fogos.

Rebordainhos , Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago Santa Maria Magdalena, o Pá-

roco he Vigário aànutum da aprefentaçáo da Mitra,

tem fere mil e quinhentos reis de côngrua , e o que

rende o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas,

e de Miranda dez , tem fetenta e féis vizinhos.

RjEJBORDÃQs, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem
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tem por Orago N. Senhora da Aílumpção 5 o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo da Caía de Bragan-

ça 5 rende trezentos mil reis : difta de Lisboa feten-

ta e féis léguas 5 e de Miranda nove , tem cento e

quinze vizinhos.

RebordÃoSj Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago Sant-Iago Apoftolo y o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo do Balío de Leça com
alternativa da Mitra 5 e do D. Abbade Benediítino

de S. Tirfo ^ rende quatrocentos mil reis : difta de

Lisboa feifenta léguas ^ e de Braga quatro , tem cen-

to e vinte e três moradores.

RebordÃos, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago N. Senhora da Expeítaçáo , o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo do D. Abbade Be-

nedidino de S. Romáo de Neiva ^ rende fetenta mil

reis : difta de Lisboa feííentá léguas , e de Braga qua-

tro 3 tem cento e cinco vizinhos.

R.EBORDELO5 Freguezia noBifpado de Miranda,

tem por Orago S. Lourenço ^ o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo do Padroado Real 3 rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa oitenta Icguas ^ e de Mi-
randa dezefeis , tern cento e trinta e cinco fogos.

Rebordelo 5 F^reguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago N. Senhora das Neves ^ o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do D. Abbade Bene-

ditino de S. Joáo do Ermo de Arnoia j tem dez

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa feíTenta léguas 5 e de Braga oito ^ tem
noventa e nove fogos.

Rebordoza 5 Freguezia no Bifpado do Porto^
tem por Orago S. Miguel 5 o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo do Padroado Real , rende cento e cinco-

- enta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e fete léguas^

c do Porto quatro ^ tem trezentos e trinta e féis fogos.

L ii Rfi-
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Reboreda 5 Frcguezia no Arceblfpado de Bra-

ga 5 tem por Orago S. Joáo Baptiíla , o Pároco he
Abbade da aprefcntaçáo alternativa do Padroado Real,
do Morgado de Santo António^ fito na Fregi]::2ia de
Santa Marcha , termo de Vianna , e do Morgado da
Quinta daGraciozaj termo de Ponte de Lima 5 ren-

de quatrocentos mil reis : difta de Lisboa feflenta e

oito léguas, e de Braga onze^ tem cento e quaren-

ta e hum vizinhos.

RecardÃes 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra^
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Prior da

aprefentação do Cabido da Sé de Coimbra , rende

trezentos mil reis: difta de Lisboa quarenta e duas

léguas 5 e de Coimbra fete y tem quarenta e hum vi-

zinhos,

Recezinhos, Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação alternativa da Mitra , e do D.
Abbade Beneditino do Mofteiro de Boftello, ren-

de,feiscentos mil reis: difta de Lisboa fefienta léguas,

e do Porto fete , tem duzentos e nove fogos.

Recezinhos 5 Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade
da aprefentação da Gafa, e Morgado de Cavalleiros,

lende quinhentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta

léguas, e do Porto oito, cem trezentos e quinze fo-

gos.
'

Redinha , Freguezia no Bifpado de Coimbra y

tem por Orago N. Senhora da Conceição, o Páro-

co he Vigário da aprefentação delRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia , como Grão Meftre da Or-

dem de Chrifto , rende cem mil reis : difta de Lis-

boa trinta léguas , c de Coimbra cinco , tem qua-

trocentos e vinte fogos.

Redondelo 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-
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sa, tem por Orago S. Vicente Martyr^ o Pároco

he Vigário collado da aprefentaçáo da Mitra • ren-

de cem mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e

de Braga treze , tem cento e vinte e cinco vizinhos.

Redondo, Freguezia no Arcebifpado de Évora,

tem por Orago N. Senhora da Annunciação , o Pá-

roco he Prior da aprefentaçáo do Papa , e Mitra ,

rende duzentos mil reis : difta de Lisboa vinte e cin-

co léguas 5 e de Évora cinco , tem feiscentos e no-

venta e oito fogos.

Redondos 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago a Vera Cruz , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Mofteiro de Santa Cruz de Coim-
bra 3 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa trin-

ta e três léguas , e de Coimbra fete , tem cento e

dezefeis moradores.

Refoios , Freguezia no Bifpado de-Miranda, tem
or Orago N. Senhora da Expeíiaçáo , o Pároco

le Cura da aprefentaçáo do Abbade deAlimonde,
tem oito mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar ; difta de Lisboa fttenta e féis léguas, e de
Miranda dez , tem vinte e oito moradores.

Refoios^ Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Chriftováo , o ParocO he Abbade da
aprefentaçáo dos Herdeiros de Miguel Brandáo da
Silva , rende hum conto de reis : difta de Lisboa cin-

coenta e fcis léguas , e do Porto quatro , tem cen-

to e felTenta e cinco fogos.

Refoios de Basto , Freguezia no Arcebifpado
de Braga , tem por Orago S. Miguel , o Pároco he
Vigário triennal Regular Monge de S. Bento , da
aprefentaçáo do D. Abbade do mefmo Mofteiro , ren-
de cincoenta mil reis : difta de Lisboa feflênta e qua-
tro léguas, e de Braga fete, tem quatrocentos e qua-
torze fogos.

fi
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Refontoura 5 Fregueziano Arccbifpado de Bra-

ga ^ tem por Orago S. Cypriano, o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçâo da Mitra ^ rende quinhentos mil
reis : difta de Lisboa fefiênta léguas ^ e de Braga féis ^
tem cento e cincoenta e féis vizinhos.

Regadas 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santo Eílevão ^ o Pároco he Reitor

collado da aprefentaçâo do Prior do Populo do Con-
vento da Graça de Braga , rende oitenta mil reis:

difta de Lisboa feíTenta e duas léguas , e de Braga

féis, tem cento e oitenta e nove fogos.

Regalados , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago S. Vicente Martyr, o Pároco

he Abbade da aprefentaçâo da Mitra , rende cento

e trinta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e duas lé-

guas 5 e de Braga duas ^ tem noventa e três vizinhos.

RegedourOj Freguezia no Arcebifpado de Évo-

ra 5 tem por Orago S. Braz , o Pároco he Cura da

aprefentaçâo da Mitra 5 rende trezentos e noventa al-

queires de trigo , e fetcnta e três de cevada : difta

de Lisboa dezenove léguas ^ e de Évora três , tem
fetenta e oito fogos.

RegildEj Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Comba y o Pároco he Abba-

de da aprefentaçâo da Mitra ^ rende trezentos mil

reis: difta de Lisboa cincoenta e nove léguas, e de

Braga cinco ^ tem cento e trinta vizinhos.

Regodeiro^ Freguezia noBifpado de Miranda,

tem por Orago Santo Amaro , o Pároco he Cura da

aprefentaçâo do Abbade deGuide, tem oito mil reis

de côngrua , e o que rende o pc de altar : difta de

Lisboa feíTenta léguas, e de Miranda treze* tem dez

vizinhos.

Rego , Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por. Orago S. Barcholemeu Apoftolo, o Pároco he
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Vigário da aprcfentaçâo do D. Abbade B^ediâ:ino

do Mofteiro de Pombeiro , rende cincoenta mil reis

:

díftade Lisboa f::írenta léguas ^ e de Braga féis, tem

duzentos e oitenta e hum vizinhos. -
.

Rego DA Murta, Freguezia rioBifpado deCo^
imbra, temporOrago S.Pedro ad Vincula , o Pá-

roco he Prior da aprefentaçáo alternativa da Mitra

,

e do CoUegio da Sapiência dos Cónegos Regrantes

de Coimbra , rende trezentos mil reis ; difta de Lis^

boa vinte e féis léguas , e de Coimbra oito, tem cen-

to e noventa e oito fogos.

Reguenga (Santa Mania de) Freguezia no Bif-

pado do Porto , o Pároco hc Abbade da aprefentaçáo

do Padroado Real , rende cento e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e três léguas.yC do Porto

três e meia, tem cento e vinte e fete vizinhos.

Reguengo , Freguezia no Bifpado de Elvas , tem
por Orago S. Bartholomeu Apoftolo, o Pároco hç

Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende noventa e féis

alqueires de trigo : difta de Lisboa trinta legijas , €

de Elvas fete, tem cincoenta e oito fogos.

Reguengo, Freguezia no Bifpado de Leiria, tem
por Orago N. Senhora dos Remédios , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do povo , rende cento e dez

mil reis: difta de- Lisboa vinte e duasieguas, e de

Leiria duas, tem quatrocentos e fetenta e fete fogos.

Reguengo , Freguezia no Bifpado de Portalegre

,

tem por Orago S. Gregório Magno ,, o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende noventa al-

queires de trigo : difta de Lisboa trinta léguas , e de

Portalegre meia légua , tem cento e vinte e quatro

vizinhos.

Reguengo da Carvoeira , Freguezia no Pa-

triarcado 3 tem por Orago N. Senhora da Expefta-

Çâo , o Pároco he Cura da aprefentaçáo do povo coni

ap.
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approvâçlo do Prior de Chillelfos, rende cem mil

ids : diíla de Lisboa féis léguas ^ tem trinta e féis

moradores.

Reguengo grande, Freguezia no Patriarcado ,

tem por Orago S. Domingos ,0 Pároco he Cura da
aprefentaçào íimultanea do Sacro CoUegio Patriar-

cal 5 e do Prior y e Beneficiados da Igreja de Santa

Maria de Óbidos , rende cem mil reis : difta de Lis-

boa dez léguas 5 tem cento e trinta vizinhos.

Reguengos y Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 5 tem por Orago Santo António , o Pároco he

Cura da aprefentaçâo da Mitra , rende duzentos e

quarenta alqueires de trigo , e feííenta de cevada : dif-

ta de Lisboa vinte e três léguas , e de Évora féis 5

tem duzentos e noventa e hum vizinhos.

Rei Salvador , Freguezia no Bifpado de El-

vas 3 tem por Orago o Salvador , o Pároco he Prior

collado da aprefentaçâo da Mitra , tem de renda , a

que chamáo bollo . três moios de trigo : difta de Lis-

boa quarenta e féis léguas, e de Elvas quatro, tem
trinta e oito fo8;os.

Retgozo , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçâo do Abbade de S. Pedro de Co-

vello do Gerez , rende oitenta mil reis : difta de Lis-

boa feííenta léguas, e de Braga oito , tem fctenta e

oito fogos.

Reigozo , Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem

por Orago S. Lourenço , o Pároco he Abbade da

aprefentaçâo da Mitra , rende duzentos e cincocnta

mil reis: difta de Lisboa quarenta e quatro léguas

^

e de Vifeu cinco , tem feííenta e nove fogos.

Reimonda, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo^ o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçâo da Mitra , rende trezentos e cin-

co-



RE i6j

coenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta e oito lé-

guas 5 e de Braga quatro e meia , tem cento e cin-

co vizinhos.

Remelhe 3 E Molde , duas Freguezias unidas no
Arcebifpado de Braga : Remelhe ^ tem por Orago
Santa Marinha; e Molde, Sanr-Iago Apoftolo, o
Pároco de ambas he Cura da aprefentação do Padroa-

do Real 5 rendem cincoenta e cinco mil reis : diftáo

de Lisboa feííenta léguas , e de Braga três , tem oi-

tenta e cinco fogos.

Remela , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Pedro da Teixeira , o Pároco he Prior

cia aprelentaçáo da Mitra , rende fetenta mil reis :

diíla de Lisboa cincoenta léguas 3 e da Guarda duas^

tem fetenta e três vizinhos.

RemoÃes 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. }oáo Baptifta, o Pároco he Vi-

gário collado da aprefentaçáo do Abbade de S. Paio

de Melgaço 3 tem oito mil reis de côngrua , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenta e dvas

léguas 3 e de Braga doze ^ tem cincoenta vizinhos.

Remondes 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Santa Catharina Virgem , eMar-
tyr, o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Padroa-

do Real 5 tem oito mil reis de côngrua , e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa feífenra léguas ,

e de Brai;a trinta e duas, tem feííenta moradores.

Rendo 3 Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago S. Sebaftiáo, o Pareço he Cura da apre-

fentaçáo do Arcediago de Coa da Sé de Lamego ,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

léguas , e de Lamego vinte , tem cento e oitenta e

oito fogos.

Rendufe , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigado

a^re-
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aprefentação do Arcediago de Labruje da Sc de Bra-

ga 3 rende ferenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta

léguas j e de Braga fete ^ tem oitenta e três vizinhos.

Rendufe 5 Freguezia no Arcebiípado de Braga ^

tem por Orago S. Romão , o Pároco he Cura da

aprefcntaçáo do Cabido de (íuimaráes , rende trin-

ta mil reis : difta de Lisboa leflenta léguas , e de Bra-

ga três 5 tem oitenta moradores.

Rendufínho^ Freguezia no Arcebiípado de Bra-

ga 3 tem por Orago N. Senhora da Milericordia , o
Pároco he Abbade da aprefentação da Mitra , rende

trezentos e feílenta mil reis : difta de Lisboa feíTen-

ta e três léguas ^ e de Braga duas 3 tem cento e hum
moradores.

Repreza ^ Freguezia no Arcebiípado de Évora,

tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Páro-

co he Prior da aprefentação de ElRei pelo Tribu-

nal da Meza da Confciencia 5 rende quinhentos e qua-

renta alqueires de trigo ^ cento e vinte de cevada ,

c dez mil reis em dinheiro : difta de Lisboa quinze

léguas 5 e de Évora cinco ^ tem cincoenta morado-

res.

REQUEIXO3 Freguezia no Biípado de Coimbra,
tem por Orago S. Pelagio , o Pároco he Prior da

aprefentação da Caía de Bragança , rende oitocentos

e cincoenta mil reis : difta de Lisboa quarenta lé-

guas , e de Coimbra fete , tem feiscentos e vinte e

quatro vizinhos.

RequiÃo , Freguezia no Arcebiípado de Braga ,

tem por Orago S. Silveftre, o Pároco he Reitor da

aprefentação da Mitra , rende duzentos e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa feílenta léguas , e de Bra-

ga três, tem cento c noventa e três vizinhos.

Reriz 3 Freguezia no Biípado de Vifeu , tem por

Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Abbade da

apre-
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aprefentaçâo da Mitra , rende quatrocentos mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e duas léguas ^ e de Vifeu

cinco 3 tem cento e oitenta fogos.

Retorta, Freguezia noBifpado do Porto , tem
por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abbade de

concurfo Synodal , rende trezentos mil reis : difla de
Lisboa cincoenta e féis léguas, e do Porto quatro,

tem quarenta c féis vizinhos.

Reveles , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago N. Senhora da Expeílaçáo , o Pároco hc ,

Vigário da aprefentaçáo da Mitra, rende cento e fe-

tenca mil reis: difta de Lisboa trinta e duas léguas,

e de Coimbra cinco, tem duzentos e fetenta e féis

vizinhos,

Revelhe , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Eulália, o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo do Padroado Real , rende trezen-

tos e fetenia mil reis : difta de Lisboa feííenta e hu-

ma léguas , e de Braga cinco , tem cento e cinco vi-

zinhos.

Revelhe , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Thomé Apoftolo, o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor de Tiozclo , tem
oito mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda qua-

torze, tem quatorze moradores.

Revinhade (Santa Maria de) Freguezia no Ar-

cebifpado de Braga , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Reitor de S. Pedro de Torrados , ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e

nove léguas, e de Braga cinco, tem fetenta mora-

dores.

Rezende , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
j3or Orago o Salvador, o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo do Conde Almirante , rende fètecentos e

cin-
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cincoenta mil reis: difta de Lisboa feíTcnta léguas,

c de Lamego ires ^ tem feiscentos e quarenta e nove
fogos.

Rezende , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he V^igario

da aprefentaçáo do Abbade de Santa Marinha da Cu-
nha 5 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feC-

fenta e féis Icguas^ e de Braga oito, tem fetenta e

cinco fogos.

RI

RiBA-DANCORA , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago N. Senhora da AíTumpção

,

o Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Cafa do In-

fantado 5 rende duzentos e trinta mil reis : dIfta de
Lisboa feíícnta e cinco léguas^ e de Braga oito, tem
cento e quarenta e dous vizinhos.

Riba d' Ave, Freguezia no Arcebifpado deBra-

fa
3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo^ o Pároco

e Abbade da aprefentaçáo da Mitra ^ rende duzen-

tos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa feífenta e

três léguas' , e de Braga três , tem quarenta e oito

fogos.

R1BADUL5 Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Cura

da aprefentaçáo do Reitor de Oliveira de Azameis ,

rende oitenta mil reis : difta de Lisboa quarenta c oi-

to léguas 5 e do Porto féis , tem duzentos morado-

res.

RiBA-FEiTA 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem

Íor Orago N. Senhora das Neves ^ o Pároco he Ab-
ade da aprefentaçáo do Padroado Real 5 rende tre-

zentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoen-

ta léguas, e de Vifeu duas, tem duzentos e feífen-

ta e dous vizinhos.

Kl-
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R1BA-LONGA5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he

Vigário da aprcfentação do Reitor de S. Miguel de

Linhares, rende quarenta mil reis: diíla de Lisboa

feííenta Icguas, e de Braga vinte e duas, tem cin-

coenta e hum vizinhos,

RiBA-LONGA , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago Santa Anna , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de S. Miguel de Tres-

minas , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa íèí»

fenta léguas , e de Braga dezelete , tem quarenta e

nove fogos.

Riba de mouro , Freguezia no Arcebifpado de

Braga, tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pá-

roco he Reitor da aprefentaçáo da Cafa do Infanta-

do , rende cento e oitenta mil reis : difta de Lisboa

fetcnta e quatro léguas , e de Braga dez , tem qui-

nhentos e quatro fogos.

RiBA-piNHÃo, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo da Meza Arcebifpal , rende cem
mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas, e de Bra-

ga dezefete , tem cento e cincoenta e dous vizinhos.

RiBA-TUA, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Mamede, o Pároco he Reitor,

vulgo Abbade, da aprefentaçáo da Mitra , rende cem
mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Bra-

ga dezoito , tem duzentos e quarenta e trcs vizinhos.

RiBA DE Vizela , Freguezia no Arcebifpado de
Braga, tem por Orago S. ]orge, o Pároco hc Vi-
gário da aprefentaçáo do Abbade de Santo Adrião
de Vizela , rende cincoenta mil reis: difta de Lis-

boa feííenta e féis léguas , c de Braga quatro , tem
cincoenta moradores.
Riba du Vizela, Freguezia no Arcebifpado de

Bra-
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Brágâ 3 tem por Orago S. Fauflino \ o Pároco he
Abbade da aprefemação da Mitra , rende quinhen-

tos mil reis : difla de Lisboa cincocnta e nove lé-

guas 3 e de Braga quatro ^ tem quarenta e féis vizi-

nhos.

Ribas 5 Freguezia no Arcebifpado deBraga, tem
por Orago o Salvador 5 o Pároco he Reitor da apre-

lentação da Mitra , rende cento e feíTenta mil reis

:

difta de Lisboa feííenta e huma léguas 3 e de Braga

oito 3 tem cento e noventa e cinco fogos.

Ribeira 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Ab-
bade da aprelentação do Morgado dos Pereiras de

Mazarcfes ^ tem de renda novecentos mil reis : dif-

ta de Lisboa feííenta e fete léguas ^ e de Braga cin-

co 5 tem duzentos e cincoenta fogos.

Ribeira de Agodim^ Freguezia no Bifpado de

Leiria ^ tem por Orago N. Senhor dos Milagres 5 o
Pároco he Cura da aprefentaçáo da Mitra ^ rende oi-

tenta mil reis : difla de Lisboa vinte e féis léguas ,

e de Leiria huma ^ tem trezentos e treze fogos.

Ribeira de Alhariz, Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga 3 tem por Orago Sant-Iago Apoftoío,

o Pároco he Vigário da Opçáo do Cabido da Sé de

Braga ^ rende trezentos mil reis : difta de Lisboa oi-

tenta léguas 5 e de Braga dezoito , tem duzentos e

vime e cinco fogos.

Ribeira branca ^ Freguezia no Patriarcado , tem

por Orago N. Senhora da Conceição ^ o Pároco he

Cura da aprefentação do Prior de S. Pedro da Vil-

la de Torres Novas , rende hum moio de trigo , e

huma pipa de vinho: difta de Lisboa vinte léguas,

tem cento e cincoenta vizinhos.

Ribeira, DA Cortiçada (Santa Maria de) Fre-

guezia no Patriarcado, o Pároco he Cura da apre-

1'en-
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fentaçlo da Mitra 5 rende fetenta mil reis : difta de

Lisboa quatorze léguas , tem noventa e féis fogos.

RiBEiRADio 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu ,

tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Reitor da

aprefentação da Mitra ^ rende quarenta mil reis : dif-

ta de Lisboa quarenta e oito léguas 3 e de Vifeu féis,

tem duzentos e quinze fogos.

Ribeira defragoas^ Freguezia no Bifpado de

Coimbra ^ tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o
Pároco he Cura da aprefencaçáo do Prior de Palmaz 3

rende trinta mil reis : difta de Lisboa quarenta e cin-

co léguas 5 e de Coimbra dez 5 tem cento e oiten-

ta fogos.

Ribeira de Homem ^ Freguezia no Arcebifpado

de Braga; tem por Orago S. Mattheus Apoftolo y

o Pároco he Abbade da aprefentacão da Mitra , ren-

de trezentos mil reis: difta de Lisboa feífenta e hu-

ma léguas 5 e de Braga três 5 tem feífenta e cinco fo-

gos.

Ribeira de Litem , Freguezia no Bifpado de
Leiria 5 tem por Orago S. Simão Apoftolo ^ o Pá-

roco he Cura da aprefentação da Mitra ^ rende cen-

to e vinte mil reis : difta de Lisboa vinte e féis lé-

guas 3 e de Leiria três 3 tem trezentos e vinte e dous

vizinhos.

Ribeira de Niza ^ Freguezia no Bifpado de Por-

talegre ^ tem por Orago N. Senhora da Efperança,

o Pároco he Cura da aprefentação da Mitra ^ rende

três moios de trigo: difta de Lisboa trinta léguas,

e de Portalegre duas , tem cento e feífenta e fete fo-

gos.

Ribeira do Olival, Freguezia no Bifpado de
Leiria, tem por Orago N, Senhora da Purlticação,

o Pároco he Cura da aprefentação do Cabido da Col-
legiada de Ourem . rende cento c cincoenta mil reis

:

dif-
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difta de Lisboa vinte e quatro léguas , e de Leiria

três y tem feiscentos e cincoenta e féis moradores.

Ribeira de Pena , Freguezia no Arcebifpado de
Braga ^ tem por Orago Santa Marinha , o Pároco
he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de Sant-Iago

de Soutello de Aguiar 5 tem dez mil reis de côn-

grua ^ e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

íetenta léguas ^ e de Braga onze ^ tem cento e vin-

te vizinhos.

Ribeira de Pena ^ Freguezia no Arcebifpado de
Braga 5 tem por Orago o Salvador 5 o Pároco he

Reitor da aprefentaçáo da Mitra ^ rende duzentos e

oitenta mil reis: difta de Lisboa feíTenta e oito lé-

guas, e de Braga onze 3 tem trezentos e trinta e féis

moradores.

Ribeira de Pernes 5 Freguezia no Patriarcado

,

tem por Orago a Santa Cruz y o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Vigário de Cazevel , rende hum moio
de trigo , e quinze mil reis em dinheiro : difta de

Lisboa dezefete léguas, tem feííenta e oito fogos.

Ribeirão 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Mamede, o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo alternativa do Papa , Mitra , e Monges
Benediftinos de S. Tirfo , rende cento e vinte mil

reis: difta de Lisboa cincoenta e féis léguas ^ e de

Braga quatro , tem cento e dezoito fogos ; e meei-

ros com Santa Leocadia de Fradélos , fetenta e oi-

to.

Ribeiros (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , o Pároco he Vigário coUado da

aprefentaçáo das Religiofas de Santa Clara da Vil-

la de Guimaráes , .rende trinta mil reis : difta de Lis-

boa feííenta e três léguas , e de Braga cinco , tem

cento e oito vizinhos.

RiBOLHOS^ Freguezia noBifpado deVifeu^tem
por
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Eor Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Ab-
ade da aprefcnraçáo da Mitra , rende feíTenta mil

reis : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas 5 e de

Viíeu quatro ^ tem vinte e fete vizinhos.

RiCHozo 5 Frcguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he
Vigário da aprefenração do Cabido da Sé da Guar-

da 5 rende oitenta mil reis: difla de Lisboa cincoen-

ta e duas léguas, e da Guarda três, tem duzentos

e dous fogos.

RiGUEiRA DE Pontes 5 Freguezía no Bifpado de

Leiria, tem por Orago S. Sebaftiáo, o Pároco he
Cura da aprefentação da Mitra , rende oitenta mil
reis ; difta de Lisboa vinte e quatro léguas , e de

Leiria huma , tem duzentos e fetenta e dous vizi-

nhos.

Rio do Cabrão , Freguezia no Arccbifpado de

Braga , tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he

Vigário collado da aprefentação do Reitor de S. Cot
me 5 e S. Damiáo de x4.zere , rende cento e vinte

mil reis : difta de Lisboa fetenta e féis léguas , e de

Braga cinco e meia, tem quarenta e dous vizinhos.

Rio Caldo , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he
Abbade da aprefenração da Mitra , rende quinhen-

tos e feíTenta mil reis : difta de Lisboa feffenta e qua-

tro léguas , e de Braga quatro , tem cento e trinta

e íeis moradores.

Rio Covo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santa Eugenia , o Pároco he Viga-
gario da aprefentação do Reitor do Convento de San-

to Eloí da Cidade do Porto , tem de renda duzen-
tos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas , e de Braga três , tem cincoenta e três vizi-

nhos.

Fart. IL M RiQ
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Rio Covo , Freguezía no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Reitor

da aprefenraçáo da Mitra ^ rende íeííenta mil reis :

difta de Lisboa feííenta léguas ^ e de Braga duas e

meia ^ tem duzentos e oitenta fogos.

Rio de Couros ^ Freguezia no Bifpado de Lei-

ria 3 tem por Orago N. Senhora da Natividade , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo do Cabido da Col-

legiada de Ourem , rende vinte mil reis : difta de

Lisboa vinte e cinco léguas , e de Leiria cinco ^ tem
cento e oitenta fogos.

Rio-DADfís 5 Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Miguel y o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Reitor de Paredes da Beira , tem oi-

to mil reis de côngrua 5 e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa cincoenta e três léguas ^ e de
Lamego féis 5 tem cento e cincoenta vizinhos.

R10-DONOR5 Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S. JoáoBaprifta^ o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Rabal ^ tem féis mil

e feiscentos reis de côngrua ^ e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa oitenta e quatro léguas ^ e de
Miranda onze j tem vinte e féis moradores.

Dio Douro , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga ^ tem por Orago Santo André Apoftolo ^ o Pá-

roco he Vigário collado da apreíentaçáo do D. Ab-
bade Beneditino do Moftciro de S. Miguel de Re-
foios 5 rende cem mil reis : difta de Lisboa felTenta

eduasleguas^J e de Braga fcte^ tem duzentos e vin-

te e dous moradores.

Rio de fornos , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa 3 tem por Orago N. Senhora da Expeflaçáo ,

o Pároco he Cura d.i aprefentaçáo do Reitor de Pa-

ço 5 tem féis mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de alçar : difta de Lisboa oitenta léguas , e
de
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de Miranda quatorze , tem trinta e cinco morado-

res.

Rio frio , Frcguezía no Bifpado de Miranda,

tem por Orago N. Senhora da ÁíTumpçáo, o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Cabido da Sé de

Miranda ^ tem féis mil reis de côngrua 5 e o que

rende o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas,

e de Miranda feis^ tem noventa e nove fogos»

Rio FRIO 5 Frcguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. João Baptifta ^ o Pároco he Rei-

tor da aprefentação de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia ^ rende cem mil reis : difta de Lis-

boa feíTenta e cinco léguas e meia ^ e de Braga cinco

e meia 3 tem trezentos e fete fogos.

Rio de galinhas ^ Freguezia no Bifpado do Por-

to 5 tem por Orago S. Miguel 3 o Pároco he Cura

da aprefentação do Reitor de Tuias ^ tem oito mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa feffenta léguas , e do Porto féis , tem
feffenta e cinco fogos.

Rio maior, Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he Prior

da aprefentação de ElRei pelo Tribunal daMezada
Conlciencia , rende trcs moios de trigo ^ dous de ce-

vada y e vinte mil reis em dinheiro : difta de Lisboa

quatorze léguas , tem fciscentos e trinta e dous mo-
radores.

Rio maOj Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Martinho Bifpo 5 o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra ^ rende feiscentos e

oitenta mil reis: difta de Lisboa fcííen ta e quatro lé-

guas , e de Braga três , tem cento e dous morado-
j-es.

Rio MAO3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Chriftovâo 5 o Pároco he Viga-

M ii rio
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rio da aprefentação do Prior dos Cónegos Regran-
tes de S. Simão da. Junqueira ^ rende feíTcnta mil
reis : difta de Lisboa clncocnta e cinco léguas ^ e de
Braga cinco ^ tem cento e cincoenta e dous vizinhos,

Rio meSo , Freguezia no Bifpado do Porro , ^em
por Orago Sant-Iago Apoftolo ^ o Pároco he Rei-

tor da aprefentação do Commendador de Riomeáo,
Maltez 3 rende cento e cpinze mil reis : difta de Lis-

boa quaren- a e oito léguas ^ e do Porto três , tem
cento e nove vizinhos.

Rio DE MEL , Freguezia no Bifpado de Vifeu ,

tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he
Cura da aprefentação do Abbade de Santa Maria de

Trancozo ^ tem féis mil reis de côngrua ^ e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas 5 e de Vifeu quatro , tem cento e trinta e féis

moradores.

Rio de moinhos, Freguezia no Bifpado de Vi-

feu, tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Padroado Real , rende qua-

renta mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas, e

de Vifeu três, tem duzentos e trinta fogos.

Rio de moinhos , Freguezia no Arcebifpado de

Braga\ tem por Orago Santa Elulalia ^ o Pároco hc

Abbade da aprefentação in Joliàum do Vifconde de

Villa-nova de Cerveira , rende quatrocentos mil reis :

difta de Lisboa feífenta e quatro léguas^ e de Bra-

ga féis, tem cento e feífenta fogos.

Rio de moinhos ^ Freguezia no Bifpado do Por-

to 5 tem por Orago S. Martinho Bi^po , o Pároco

Reitor da aprefentação alternativa do Papa, Mitra

3

e Mofteiro Benediftino de Paço de Souza , rende

duzentos e quarenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e dT?as léguas , e do Porto féis , tem duzen-

tos e feífenta e féis vizinhos.

Rio
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Rio de moinhos ,Freguezia no Bifpado da Guar-

da, tem por Orago Santa Eufemia , o Pároco he Cu-

ra da aprefentação do Vigário de S.Vicente da Vil-

la de Abrantes 5 rende cento e vinte mil reis : difta

de Lisboa vinte e quatro léguas 5 e da Guarda trin-

ta, tem duzentos e cincoenta e féis vizinhos.

Rio de moinhos , Freguezia no Arcebifpado de

Évora , tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pá-

roco he Cura da aprefentação da Mirra , rende du-

zentos e trinta alqueires de trigo ^ cincoenta de ce-

vada 5 e cincoenta mil reis em dinheiro : difta de Lis-

boa vinte e quatro léguas, e de Évora fete , tem cen-

ro e noventa e quatro fogos.

Rio seco , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-
de da aprefentação alternativa do Papa 5 e Mitra, ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e qua-

tro léguas, e de Lamego dezefete, tem cento e qua-

renta e fete fogos.

Rio tinto , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação da Mitra , rende trezentos e no-

venta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de

Braga quatro e meia, tem feíTenta e cinco fogos.

Rio tinto , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Chriftováo, o Pároco he Vigário da

aprefentação injolidum das Religioías de S. Bento do
Porto, tem de renda quatrocentos mil reis; difta de
Lisboa cincoenta e três léguas , e do Porto huma ,

tem fciscentos e quarenta fogos.

Rio torto , Freguezia no Arcebifpado de Bra-
ga , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he
Reitor da aprefentação da Mitra, rende oitenta mil
reis: difta de Lisboa feíTenta léguas, e deBra^a vin-
te, tem oitenta moradores.

Rio
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Rio torto ^ Freguezía no Bifpado de Coimbra^

tem por Orago S. Domingos ^ o Pároco he Cura da
aprcfentaçáo do Prior deS. Julião de Gouvea^ tem
oiro mil reis de côngrua j c o que rende o pé de
altar: difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas, e
de Coimbra dezefeis, tem cento e hum moradores.

Rio torto, Freguezía no Bifpado da Guarda,
tçm por Orago S. IVIiguel , o Pároco he Cura da

eprefentaçáo do Vigário de S. João Baptiíla de Abran-

tes , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa vin-

te e quatro léguas , e da Guarda vinte , tem duzen-

tos e hum vizinhos.

Rio de vide , Freguezía no Bifpado de Coim-
bra, tem por Orago Sant-Iago Apoftolo, 6 Pároco

he Cura da aprefentacão do Vigário da Foz de A-
rouce , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa trin-

ta e quatro Icguas , e de Coimbra duas , tem feten-

ta e oito fogos.

Rios, Freguezía no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Reitor

da aprefentação da Cafa de Barbeira, rende cento e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa fetenta e féis lé-

guas , e de Braga dez , tem trezentos e noventa fo-

gos.

RO
RocAMONDO , Freguezía no Bifpado da Guarda 5

tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Cu-

ra da aprefentação do Prior de Alvendre , tem qua-

tro mil reis de côngrua 5 e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa cincoenta léguas, e da Guar-

da duas , tem cento e vinte e cinco vizinhos.

Rocas , Freguezía no Bifpado de Vifcu , tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cura da

aprefentafâo do Abbade de Sever , tem féis mil reis

de
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de côngrua 5 e o que rende o pé de altar : diíla de

Lisboa quarenta e cinco léguas 5 e de Vifeu nove

,

tem duzentos e cincoenta e nove vizinhos.

Roças 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago o Salvador , o. Pároco he Abbade da apre-

lentação alternativa da Cafa de Regalados , e do Du-
que de Souto-maior, rende hum conto de reis: dif-

ta de Lisboa feffenta léguas , e de Braga cinco 5 tem

quatrocentos e dezoito fogos.

Roças 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora dos Anjos 5 o Pároco he Ab-
baJe da aprefenraçáo da Mitra , rende trezentos e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e três lé-

guas ^ e de Braga cinco ^ tem oitenta e oito fogos.

Roças , Freguezia no Bifpado de Miranda , tepi

por Orago Santa Comba , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor de S. Nicolào de Salças y tem oi-

to mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda

nove » tem quarenta e hum vizinhos.

Roças , Freguezia no Bifpado de Lamego 5 tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Vigário da aprefentação de D. Fr. António Manoel
de Vilhena Commendador Maltez de Roças, rende

vinte mil reis , e o pé de altar : difta de Lisboa cin-

coenta léguas, e de Lamego oito, tem duzentos e

vinte fogos.

RoGE, Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Prior da apre-

ícntaçáo da Cafa do Infantado , rende feiscentos mil

reis : difta de Lisboa quarenta e féis léguas , e de Co-
imbra doze, tem cento e dezenove vizinhos.

Roíos, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Vigário

coilado da aprefentação do Reitor de Villa flor , ten>
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feis mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa feíTenta e quatro léguas 3 e de

Braga vinte e três , tem feflenta e fete fogos.

Roliça 5 Freguezia no Patriarcado ^ tem por Ora-
go N. Senhora da Purificação , o Pároco he Cura
da aprefentação do Prior , e Beneficiados de S. Pe-
dro de Óbidos ^ rende lium moio de trigo ^ trinta

alqueires de cevada ^ hum tonel de vinho 5 e de côn-

grua quatro mil reis: difla de Lisboa nove léguas,

leni trezentos e trinta e oito vizinhos.

Romão ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Lourenço ^ o Pároco he Cura da

aprefentação do Padroado Real ^ rende trinta mil

reis : difta de Lisboa feífenta e três íeguas , e de Bra-

ga quatro ^ tem dezefeis moradores.

S. Romão ^ Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago o mefnío Santo 5 o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra ^ rende trcs moios de tri-

go ^ e moio e meio de cevada ; difta de Lisboa vin-

te e feis Icguas , e de Évora nove ^ tem fetenta e nove

fogos. }

S.Romão 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora,

tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco hc Ca-

ra da aprefentação da Mirra , rende ires moios de tri-

go , e fetenta e dous alqueires de cevada : difta de

Lisboa quinze léguas , e de Évora feis , tem feífen-

ta e feis vizinhos.

S. Romão , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago o mefmo Santo 5 o Pároco he Cura

da aprefentação do Reitor de Anriade, rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas 5 e

de Lamego três, tem oitenta e caico togos.

S. Romão , Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Cu*

íg dà aprcfçntaçâo do povo , rende vinte e quatro

mil
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mil reis : difta de Lisboa feíTenra léguas^ e de La-

mego duas 5 tem oitenta moradores.

S. RoMAO 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago o mefmo Santo ^ o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Padroado Real , rende quatrocen-

tos e feíTenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e

quatro léguas ^ e de Coimbra doze y tem trezentos e

oitenta fogos.

S. Romão do Neiva , Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga ^ tem por Orago o mefmo Santo y o Pá-

roco he Vigário Regular triennal Monge de S. Ben-
to 5 da aprefentaçáo do D. Abbade do mefmo Mof-
teiro de S. Romão • rende trinta mil reis : difta de

Lisboa feííenta e huma léguas , e de Braga féis ^ tem
cento e hum moradores.

R0MARIGÃES5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

sa 5 tem por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco

he Vigário da aprefentaçáo do Abbade de S. Paio de

Agoa-longa 5 rende cem mil reis : difta de Lisboa

feíTenta e duas léguas 3 e de Braga fetc^ tem cento

c nove vizinhos.

R0MARIZ5 Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora do Valle , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo do Padroado Real^ rende oi*

lenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas lé-

guas 5 e de Vifeu quatro ^ tem cento e dez mora-
dores.

RoMARis 5 Freguezia no Bifpado doPorto^ tem
por Orago Santo Ifidoro^ o Pareço he Abbade da

aprefentaçáo alternativa do Papa ^ da Mitra ^ c do
CoUegio da Graça de Coimbra , rende oitocentos

mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito léguas , e

do Porto cinco , tem duzentos moradores.

Romeira , Freguezia no Patriarcado , *tem por
Orago S. Braz 5 o P^ruco he Cura da aprçfcntaçáo

do
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do povo 5 rende feflfenra mil reis : difla de Lisboa

quinze Icguas, tem fetenta moradores,

Romeu, Freguezla no Bifpado de Miranda, tem
or Orago N. Senhora da Annunciação, o Pároco

e Cura confirmado da aprefentaçáo do Reitor de

Mafcarenhas , rende feílênta mil reis : difta de Lis-

boa oitenta léguas , e de Miranda doze , tem qua-

renta e quatro fogos.

RoNFE , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo da Mitra, rende cem mil reis:

difta de Lisboa ifeííenra léguas , e de Braga duas c

meia^ tem cento e noventa e quatro fogos.

Roriz , Freguezia no Arcebiípado de Braga , tem
por Orago S.Miguel, o Pároco he Cura da apre-

ientação do Reitor do Convento de Villar de Fra-

des , rende trinta mil reis : difta de Lisboa feíTenta

Icguas , e de Braga duas , tem cento c trinta e qua-

tro vizinhos.

Roriz, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Reitor da Caftanhcira , ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas,

e de Miranda vinte , tem cincoenta e fere fogos.

Roriz, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Padroado Real , rende cem
mil reis: difta de Lisboa cincoenta e fete léguas, e

de Braga quatro , tem duzentos e quatorze fogos.

Rosmaninhal, Freguezia no Bifpado da Guar-

da , tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo do Padroado Real,
rende quarenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e

duas léguas, e da Guarda féis , tem duzentos e qua-

torze fogos.

Rou-
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Roucas ^ Fregiieztâ no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Marinha , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo alternativa da Mitra , e de D. Manoel
de Menezes , Governador da Cidade de Tui ^ Rei-

no de Galiza ^ Morgado da Gafa do Porto , rende

quinhentos mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas

léguas 3 e de Braga doze ^ tem duzentos e fete fo-

gos.

R0ZEM3 Freguezia no Bifpado doPorto^ tem por

Orago N. Senhora das Neves 3 o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo aliernativa do Papa , e Mitra ^ ren-

de quatrocentos mil reis: difta de Lisboa cincoenta

e três léguas, e do Porto oito, tem quarenta e fe-

te fogos.

RU
Rua , Freguezia no Bifpado de Lamego 5 tem

por Orago S. Pelagio , o Pároco he Reitor da apre-

íentação do Padroado Real^ rende quarenta mil reis:

difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Lamego cinco ,

tem cento e quarenta fogos.

RubiSes 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade coUado da aprefentaçáo do Vifconde de Viila-

nova^ de Cerveira , rende trezentos mil reis : difta

de Libboa feííenca e quatro léguas , e de Braga fe-

te , tem cento e cincoenra vizinhos.

RuiLHE 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo do Conde do Redondo , rende trezentos

mil reis: difta de Lisboa cincoenta e féis léguas,.

c

de Braga huma , tem fetenta c oito fogos.

RuivÃES 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago o Salvador, o Pároco he Abbade da

;ipreftntaçáo do Conde de Villa-nova injoliàum , ren-

de
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de quatrocentos e trinta mil reis : diíla de Lisboa feC.

fenta léguas , e de Braga tres^ tem cento c oito vi-

zinhos.

RuivÃES, Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago S. Martinho , o Pároco he Reitor

da aprefentação do Reitor de Santa Maria de Vea-
de^ rende duzentos mil reis: difta de Lisboa feíTen-

ta e féis léguas , e de Braga féis ^ tem trezentos e

cinco fogos.

Ruivos , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Eulália , o Pároco he Abbade da

aprefentação da Mitra , rende duzentos e quarenta

mil reis : difta de Lisboa feflenta e quatro léguas ^

e de Braga quatro , tem fetenta e três vizinhos.

Ruivos 5 Freguezia no Bifpado de Lamego ^ tem
por Orago S. ]oâo Baptifta^ o Pároco he Cura da
aprefentação do Reitor da Nave do Sabugal

_,
rende

vinte e quatro mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas , e de Lamego vinte , tem cincoenta vizinhos.

Runa , Freguezia no Patriarcado ^ tem por Ora-
go S. João Baptifta , o Pároco he Cura da aprefen-

tação do Prior de S. Pedro de Torres Vedras 5 ren-

de cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fete

léguas, tem cento e dezefeis moradores.

RuviNA 5 Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he Cura da

aprefentação do Reitor da Nave do Sabugal , rende

cincoenta mil reis : difta de Lisboa feífenta léguas

,

e de Lamego vinte , tem quarenta e hum vizinhos.

Si
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SA
SA 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Pedro Apoílolo , o Pároco he Vi-

eario da aprefentaçáo do Abbade de Santa Ma-
ria de Alvora 5 rende leííenta mil reis: difta de Lis-

boa cincoenta e quarro léguas ^ e de Braga féis ^ tem
feflenra e cinco fogos.

SÁ y Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem por

Orago N. Senhora da Annunciaçáo , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e três lé-

guas 5 e de Braga cinco y tem cento e vinte e féis mo-
radores.

SÁ 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem por

Orago S. João Baptifta, o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo do Arciprefte da Collegiada de Vianna , tem
dezcfete mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa fetenta e cinco léguas j e

de Braga onze^ tem noventa e quatro fogos.

SabacheirAj Freguezia na Prelazia deThomar^
tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-

co he Vigário aprefentado porElRei pelo Tribunal

da Meza dâ Confciencia , rende cem mil reis : difta

de Lisboa vinte e três léguas , e de Thomar duas ,

tem duzentos e vinte fogos,

Sabadelhe^ Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário

coUado da aprefentaçáo do povo ^ rende oitenta mil
reis : difta de Lisboa feíTenta léguas • e de Lamego
nove 5 tem cento e cinco vizinhos.

Sabadelhe da Serra 5 Freguezia no Bifpado de
Lamego 5 tem por Orago Santa Maria ^Magdalena,
O Pároco he Cura da aprefentaçáo do Commenda-

dor
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dor Maltez de Sernanfelhe , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta e cinco léguas ^ e de Lame-
go nove 3 tem feííenta e cinco fogos.

Sabadim, Freguezia no Arcebiípado de Braga ,
tem por Orago o Salvador j o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo do Vifconde de Villa-nova de Cer-
veira 5 rende feiscentos mil reis : difla de Lisboa íeC-

fcnta e quatro léguas , e de Braga fete ^ tem duzen-
tos e quinze fogos.

Sabariz ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga ^
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he
Abbade collado da aprefentaçáo da Mitra 5 rende fe-

tenta mil reis: difta de Lisboa feíTenta e quatro lé-

guas 5 e de Braga duas ^ tem trinta e nove vizinhos.

Sabóia ^Freguezia no Arcebifpado de Évora ^ tem
por Orago N. Senhora da AlTumpçáo 5 o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Mitra ^ rende duzentos e

quarenta alqueires de trigo : difta de Lisboa trinta lé-

guas ^ e de Évora vinte e duas y tem duzentos e cin-

coenta e féis vizinhos.

Sabroza, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem }^r Orago o Salvador ^ o Pároco he Vigário

collado da aprefentaçáo do Reitor de Santa Maria
de Paços 3 rende oitenta mil reis : difta de Lisboa

feííenta e duas léguas , e de Braga dezoito 3 tem cen-

to e fetenta e féis • vizinhos.

Sabugal ^ Freguezia no Bifpado de Lamego ^ tem
por Orago S. Joáo Baprifta y o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Mitra, rende duzentos mil reis: dil^

ta de Lisboa quarenta e lete léguas 3 e de Lamego
dez 5 tem cento e vinte e três moradores.

Sabugal ;,
no Bifpado de Lamego, tem duasFre-

guezias, Noíííi Senhora do Caftello , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e cin-

coenta mil reis: difta de Lisboa quarenta e oito le-

uas,



guas 5 e de Lamego vinte ^ tem cento c vinte e cin-

co vizinhos.

S. João Baptifla y o Pároco he Abbade da

aprefentação da Mitra ^ rende duzentos mil reis, tent

cemo e vinte e três moradores.

Sabugoza y Frcguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago N. Senhora do Pranto, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação dos Freguezes, rende trinta mil

reis: difta de Lisboa quarenta e nove léguas, e de
Viíeu duas , tem cento e trinta vizinhos.

Sabugueiro , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. João Baptifia , o Pároco he Cu-
ra annual da aprefentação do Reitor de Cea, ren-

de vinte e cinco mil reis: difia de Lisboa cincoen-

tâ e cinco léguas, e de Coimbra quatorze , tem qua-

renta moradores.

Sacavém , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he Prior

da aprefentação da Cafa de Bragança , rende duzen-

tos e quarenta mil reis : difta de Lisboa duas léguas ,

tem trezentos e cincoenta fogos.

S ACoiAS 5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago N. Senhora daAíTumpção, o Pároco he
Cura da aprefentação do Abbade de Meixedo , tem
fete mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta e quatro léguas , e de

Miranda dez , tem cincoenta e trcs vizinhos.

SadÃo , Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem
por Orago S. Romão , o Pároco he Capelláo Cu-
ra da aprefentação de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende três moios de trigo , moio
c meio de cevada , e dez mil reis em dinheiro : dif-

ta dcLiôboa quinze léguas , e de Évora nove, tem
duzentos e noventa fogos.

Safara , Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem
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tem por Omgo N. Senhora da AíTumpçáo ^ o Paro-í

CO he Capelláo Curado da aprefentaçáo de ElRei pe-

lo Tribunal da Meza da Confciencia y rende dous
moios de trigo ^ outro tanto de cevada ;, e vinte mil
reis em dinheiro : difla de Lisboa trinta léguas , e de

Évora doze , tem cento e noventa e dous vizinhos.

Safira ^ Freguezia no Arcebifpado de Évora , tem
porOrago N. Senhora da Natividade 3 o Pároco he
Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e

trinta alqueires de trigo : diíla de Lisboa dez léguas ,

e de Évora fete^ tem cento e vinte vizinhos.

SafurdÃo 3 Freguezia no Bifpado de Vileu ^ tem
por Orago Santo Antáo ^ o Pároco he Cura da apre-

lentação do Abbade do Lamegal , rende féis mil reis,

e o pé de altar : difta de Lisboa feííenta e duas lé-

guas 3 e de Vifeu treze ^ tem cincoenta e cinco fo-

gos.

SAGO3 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
porOrago S.Miguel, o Pároco he Vigário daapre-

ientaçáo do Padroado Real , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa fetenta léguas , e de Braga nove ,

tem oitenta e hum vizinhos.

Sagres , Freguezia no Reino do Algarve, tem
porOrago N. Senhora da Graça , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia , rende cem mil reis : difta de Lisboa

quarenta léguas , e de Faro , Cidade Capital do Bif-

pado , dezoito 3 tem quarenta e nove fogos.

Salamonde 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Gens 5 o Pároco he Abbade

da aprefentaçáo alternativa do Papa, e Mitra, ren-

de quatrocentos e quarenta mil reis : difta de Lisboa

feííenta e quatro léguas, e de Braga cinco, tem fe-

tenta moradores.

Salayiza , Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem
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têm por Ofago S. Miguel , o Pároco he Cura an-

nual da aprefcntaçáo co Vigário de Góes y retidc

trinta mil reis: difta de Lisboa trinta e féis léguas,

e de Coimbra féis ^ tem cento e fcflenta fogos.

Saldanha , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Nicolào , o Pároco he Cura da

âprefencaçâo do Abbade de Travanca, tem féis mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar ; dif-

ta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda quatro
,

tem cincoenta vizinhos.

SaldoNha, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Abbade de Caílro-Vicente

,

tetn oiço mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa fefíenta e oito léguas , c

de Braga vinte e quatro , tem quarenta e dous vi-

7inhos.

SalguèiraeS , Freguezia no Bifpado de Coim-
bra 5 tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pá-

roco heCura da aprefentaçáo do Prior de Linhares,

tem oito mil reis de côngrua, e o que rende ope
de altar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Co*
imbra dezoito, tem fetenta e féis vizinhos.

Salgueiro, Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago S. Pedro Apoflolo, o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , tem de renda cento e fetenta mil
reis : difta de Lisboa trinta e cinco léguas , e da Guar-
da treze , tem cento c fetenta fogos.

Salgueiro , Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo, o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Vigário de S. Bar-

tholomeu da Covilhã . rende duientos e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa quarenta e quatro léguas, c

úã Guarda féis , tem trinta e fete vizinhos.

r^rt. 11. N Sa-
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Salhariz, Freguezia no Arcebifpado de Braga ^

rem por Orago N. Senhora da Expeftaçáo ^ o Pá-
roco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Santa Ma-
ria de Moreiras^ rende quarenta mil reis : difta de
Lisboa felTenta e cinco léguas ^ e de Braga quator-

ZÇn tem trinta e oito vizinhos.

Salir , Freguezia no Reino do Algarve , tem por
Orago S. Sebaftião^ o Pároco he Prior da^prelen-
çaçâo da Mitra , rende doze moios de trigo : difla

de Lisboa trinta e oito léguas , e de Faro ^ Cidade

Capital do Bifpado, quatro^ tem quinhentos e qua-

torze fogos.

Salir do Mato 5 Freguezia no Patriarcado, tem
por Orago Santo António , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do D. Abbade Geral de Alcobaça y ren-

de cento e vinte mil reis : difta de Lisboa dezoito

léguas 5 tem duzentos e vinte e hum moradores.

Salir DO Porto 3 Freguezia no Patriarcado , tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Prior de S. Pedro de Óbi-

dos 5 rende feílenta alqueires de trigo , trinta de ce-

vada 5 e cincoenta almudes de vinho : difta de Lisboa

dezefete léguas 5 tem cincoenta fpgos.

Salreo, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Martinho Bifpo 5 o Pároco he Prior

da aprefentaçáo da Abbadeça do Mofteiro Cifterci-

enfe de Lorváo 5 rende cinco mil cruzados : difta de

Lisboa quarenta e féis léguas , e de Coimbra dez ,

tem fetecentos e hum vizinhos.

Salsas 5 Freguezia no Bifpado deMiranda, tem
por Orago S. Nicolâo , o Pároco he Reitor da apre-

fentaçáo da Mitra , rende feíícnta mil reis : difta de

Lisboa oitenta léguas 3 e de Miranda oito c meia ,

tem trinta e féis moradores.

Salselas , Freguezia no Bifpado de Miranda ^ tem
por
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por Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Abbade de Vai da Porca , tem féis mil

reis de côngrua ^ e o que rende o pé de altar : diC*

tri de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda cinco j

tem feííenta moradores.

Salto 5 Fregueziano Arcebifpado de Braga 5 tem

por Orago N. Senhora do Pranto ^ o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo do Abbade de Santa Senhorinha

de Bafto 5 rende duzentos mil reis : diíla de Lisboa

feíTenta e féis léguas , e de Braga oito , tem duzen-

tos moradores.

Salvada, Freguezia no Arcebifpado de Evorà^

tem por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Paro-»

CO he Cura da aprefentação da Mitra, rende quatro-

centos e vinte alqueires de trigo í difta de Lisboa vin-

te e quatro léguas , e de Évora treze , tem duzen-

tos e feííenta e cinco fogos.

Salvaterra do Extremo, Freguezia no Bit
pado da Guarda , tem por Orago N. Senhora da Con-
ceição , o Pároco he Vigário da apreféntaçâo de El-

Rei pelo Tribunal da Meza da Confciencia , rende

quarenta mil reis: difta de Lisboa quarenta léguas

^

c da Guarda quinze , tem cento e quatorze fogos.

Salvaterra dos Magos , Freguezia no Patri-

arcado, tem por Orago S. Paulo Apoftolo, o Pá-

roco he Vigário da apreféntaçâo da Mitra , rende fe-

tenta mil reis 5 e hum moio de trigo : difta de Lis-

boa dez léguas , tem quatrocentos e cincoenta e três

moradores.

Samaiões^' Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago N. Senhora da Expeaaçâo ^ o Páro-
co he Vigário ad nutum da apreféntaçâo do Vigarice

coUado do Salvador de Villar de Nantes , rertde fe-

lenta mil reis: difta de Lisboa fetenta e féis léguas,
e de Draga quinze , lein noventa e féis vizinhos.

N ii Sam-
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Sameave 5 Fregiiezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Aííumpçáo
., o Pá-

roco he Reitor da aprefentação do Padroado Real ,
tem de renda cento e dez mil reis : difta de Lisboa
feíTenta léguas ^ e de Braga vinte e cinco , tem tre-

zentos e treze fogos.

Sameiro , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Joáo Baptifta ^ o Pároco he Cura da
aprefentação do Commendador Maltez^ da Villa da
Covilhã 5 rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e huma léguas ^ e da Guarda cinco, tem
quarenta e hum vizinhos.

Sameisse 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Prior

da aprefentação de ElRei pelo Tribunal da Meza da

Conferencia , rende trezentos e cincoenta mil reis

:

difta de Lisboa quarenta e féis léguas , e de Coim-
bra dez , tem cento e vinte e dous moradores.

Samil , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção, o Pároco he

Cura da aprefentação do Prior de Santa Maria de

Bragança , tem oito mil reis de côngrua , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas , c

de Miranda meia légua , tem feíTenta e cinco fogos.

Samorinha 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago a Santa Cruz , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Reitor de Anciães , rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ,

e de Braga vinte e quatro , tem vime e três mora-

dores.

SÁmouco 5 Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Braz , o Pároco he Capellâo Curado da

aprefentação de ElRci pelo Tribunal da Meza da

Confcicncia 5 rende trcs moios e meio de trigo ,

moio e meio de cevada^ edoze mil reis em dinhei-

ro :
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ro : difta de Lisboa três léguas ^ tem oitenta mora-

dores.

Sampriz. Vide S. Priz.

SamudÃes, Fregiiezia no Bifpado de Lamego ^

tem por Orago S. Pedro Apoílolo , o Pároco he Ab-

bade da aprefentaçáo do D. Abbade Ciflercienfe de

S. Joáo de Tarouca 5 rende trezentos mil reis: difta

de Lisboa felFenta e cinco léguas , e de Lamego hu-

ma, tem cento e cinco fogos,

Samuel ^ Freguezia no Bifpado de Coimbra 5 tem
por Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he

Vigário ad mtum da aprefentaçáo do D. Abbade Cif-

tercienfe do Mofteiro de Ceiça ^ rende cento e qua-

renta mil reis : difta de Lisboa trinta léguas , e de

Coimbra cinco , tem quinhentos e quatro fogos.

Sanche, Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem
por Orago Santo Ifidoro , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo das Religiofas do Convento dos Remé-
dios, Piedade 5 e Madre de Dcos da Cidade de Bra-

ga, rende oitenta mil reis: difta de Lisboa feílènta

e três léguas , e de Braga nove , tem cento e treze

vizinhos.

Sande 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Eulália , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo da Mitra , rende quatrocentos mil reis

:

difta de Lisboa felTenta e duas léguas , e de Braga

duas e meia , tem cento e vinte c féis moradores.

Sande , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo do Reitor de S. Martinho de

Sande, rende oitenta mil reis: difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga huma , tem cento e vinte

vizinhos.

Sands, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tera

por Orago S. Clemente , o Pároco he Vigário' eól-

ia-



lado da aprcfentaçao do Reitor de S. Martinho de
Sande , rende cento e vinte mil reis ; difta de Lis*

boa feíTenta léguas , e de Braga légua e meia ^ tem
cento e treze vizinhos,

Sande , Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem
por Orago S. Martinho ^ o Pároco he Reitor da apre-

fentaçáo da Mitra ^ rende cento e feííema mil reis:

difta de Lisboa feíTcnta e huma léguas e meia , e de

Braga huma e meia, tem cento e oitenta e fete vi-»

zinhos.

Sande , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem

porOrago Sant-Iago, o Pároco he VMgario da apre^

íentaçáo do Vigário de S. Joáo Baptiíta de Avoes

,

rende cem mil reis : difta de Lisboa feíTenra léguas 3

e de Lamego meia légua , tem cento e dez mora-

dores.

Sande , Freguezia no Bifpado do Porto 5 tem por

Orago S. Marcinho, o Pároco he Abbade da apre-

íentaçáo do Padroado Real , rende fetecenros mil

reis : difta de Lisboa cincoenta léguas , e do Porto

oito 5 tem duzentos e fetenta e féis vizinhos.

SandeSes, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Abbade
da aprefentação da Mitra , rende trezentos e cinco-

enta mil reis ; diftâ de Lisboa feíTenta e duas léguas,

e de Braga três, tem oitenta e cinco fogos.

Sandim , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Sant-Iago, o Pároco he Abbade da

aprefentação da Mirra , com alternativa do D. Ab-

bade do Mofteiro Benedidino de Pombeiro, rende

quinhentos mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas,

t de Braga cinco , tem cento e oitenta e fete fogos.

Sandim, Freguezia no Bifpado do Porto , tem

|)or Orago N. Senhora da Expeftaçáo , o Pároco he

kcitQr da aprefentajão das Religioías de S. Bento

<l9
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do Porto, rende duzentos e quarenta mil reis: dif-

ta de Lisboa clncoenta léguas , e do Porto três ^ tem

trezentos moradores.

Sandomil y Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo j o Pároco he

Prior da apreíentação do Padroado Real , rende tre-

zentos e cincocnta mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta léguas, e de Coimbra onze, tem cento e oiten-

ta vizinhos.

Sanfins , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Aflumpçáo , o Pá-

roco he Abbade da apreíentação da Mitra , rende feis-

centos mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e

de Braga dezefeis , tem cento e trinta e dous vizi-

nhos.

Sanfins da Castanheira, Freguezia no Bifpa-

do de Miranda, tem por Orago S. Pedro ad Vin-

cula, o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Padroa-

do Real , rende cento e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa oitenta léguas , e de Miranda vinte , tem no-

venta e féis vizinhos.

Sangalhos, Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Mofteiro de Santa Clara de

Coimbra , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa

trinca e nove léguas , e de Coimbra cinco , tem qui-

nhentos c oitenta fogos,

Sanguedo, Freguezia no Bifpado do Porto, tem

por Orago Santa Eulália , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo do Padroado Real , tem de renda cen-

to e fetenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e hu-

nia léguas , e do Porto três , tem cento e cincoen-

ta e dous moradores.

Sanhoane, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. João Baptifta ^ o Pároco he Cura
da



da aprefentaçao do Padroado Real , tem oito míl

reis de côngrua ^ e o que rende o pé de aliar: difta

de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda cinco ^ tem
cincoenta e cinco vizinhos.

SanjOxMIL y Freguezia no Bifpado de Miranda ^

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he
Cura da aprefentaçao do Reitor do Hedral^ tem fe-

te mil e quinhentos reis de côngrua ^ e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas ;, e

de Miranda quinze ^ tem trinta e oito vizinhos.

Sanjurge, Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Clara , o Pároco he Vigário

dollado da aprefentaçao do Reitor de Bobadella , ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas,

e de Braga quatorze , tem feíTenta e féis vizinhos.

Sansalvados y Freguezia no Bifpado de Miran-

da, tem por Orago o Salvador , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçao do Reitor de Mirandela , tem féis

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa fetenta léguas , e de Miranda quin-

ze j tem cincoenta e hum moradores.

Sanseriz 3 Freguezia no Bifpado de Miranda
,

tem por Orago S. Ciriaco , o Pároco he Cura da apre-

fentaçao da Mitra , tem féis mil reis de côngrua , e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta

léguas , e de Miranda fete , tem vinte c cinco vizi-

nhos.

SantÃo , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santo Adrião , o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentaçao do Commendador de Mal-

ta , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa felTen-

ta léguas , e de Braga féis , tem cem vizinhos.

SaisíTar, Freguezia no Bifpado de Vifeu -, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Ábba^

de da aprefentaçao da Mitra ^ rçndc trezentos c oi*

ten--
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tenta mil reis : difla de Lisboa quarenta léguas ^ e

de Vifeu duas ^ tem cento e oitenta e hum vizinhos.

Santar ^ Fregiiezia no Arcebifpado de Braga
^

tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco

he Vigário collado da aprefentaçáo do Commenda-
dor Maltcz de Távora ^ rende cento e quinze mil

reis : difta de Lisboa feíTcnta e cinco léguas , e de

Braga cinco, tem cincoenta e cinco fogos.

Santarém, Villa no Patriarcado , tem treze Fre-

guezias : a faber , Santa Maria de Alcáçova , o Pá-

roco he Prior da aprefentaçáo do Padroado Real ,

rende duzentos e cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa quatorze léguas, tem duzentos moradores.

Marvila , o Pároco he Prior da aprefenta-

çáo da Mitra , rende quinhentos mil reis , tem du-

zentos e oitenta e cinco fogos.

Sarna Cruz , o Pároco he Vigário collado

da aprefentaçáo da Collegiada de Santa Maria de Al-

cáçova, rende cento e feíTenta mil reis, tem cento

e cincoenta e três moradores.

Santa Iria , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo da Collegiada de Santa Maria de Alcáçova,

rende cento e oitenta mil reis , tem trezentos e oi-

tenta e hum vizinhos.

Salvador , o Pároco he Vigário da aprefen-

taçáo da Rainha , rende dous moios de trigo , moio
e meio de cevada , dous cântaros de azeite , e duas

pipas de vinho , tem quatrocentos e oitenta e hum
vizinhos.

S. Juliáo , o Pároco he Prior da aprefenta-

çáo da Abbadeça de Odivellas , rende trezentos c

cincoenta mil reis, tem duzentos e dez fogos.

S. Mattheus , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo do Duque do Cadaval, rende quinhentos
mil reis, tem fetc fogos.

S.
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S.NicoIào, o Pároco he Prior da aprefetr^

tacão dos Beneficiados ^ e Capelláes da mefma Igreja ,
collados pelo Ordinário ^ rende quinhentos mil reis ,
tem quatrocentos e vinte e cinco vizinhos.

S. ]oáo de Alfanje, o Pároco he Vigário
da aprefentaçáo daCoUegiada de Santa Maria de Al-
cáçova 3 rende cem mil reis , tem cento e trinta fogos.

> SantoEftevão, o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo da Rainha , rende quatrocentos mil reis
,

tem cento e trinta vizinhos.

S. Martinho , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo da Mitra , rende duzentos mil reis , tem
feíTenta moradores.

S. Lourenço , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo da Mitra , rende trezentos mil reis , tem
vinte e oito vizinhos.

Sanr-Iago , o Pároco he Vigário da apre-

fentaçáo delRei pelo Tribunal da Meza da Confci-

encia, rende cento ecincoenta mil reis, tcmdezefe-

te vizinhos.

Santalha, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo da Mitra , rende oitenta mil reis :

difta de Lisboa oitenta léguas , ç de Miranda qua-

torze, tem feflíenta moradores.

Santavalha 3 Freguezia no Bifpado de Miran-

da y tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo do Padroado Real ^ rende hum
conto de reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e de

Miranda dezefeis , tem cento e quinze vizinhos.

Sant-Iago y Freguezia no Biípado de Lamego,
tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Armamar , rende

trinta mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas, cdb
Lamego duas , tem quarenta e oito fogos.

SA^^T-
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Sant-Iago, Freguezia no Arccbifpado de Évo-
ra , tem por Orago o mefmo Santo ^ o Pároco he

Cura da aprcfentaçáo da Mitra , rende três moios de

trigo y e hum de cevada : difta de Lisboa vinte e féis

léguas, e de Évora fete, tem duzentos edez fogos.

Sant-Iago de Cassem, Freguezia no Arcebit

pado de Évora , tem por Orago o mefmo Santo , o
Pároco he Prior da aprefentaçâo de ElRei pelo Tri-

bunal daMeza da Confciencia , rende três moios de
trigo , outro tanto de cevada , e vinte e dous mil
reis em dinheiro : difta de Lisboa dezoito léguas , c
de Évora dezefeis , tem trezentos e oitenta e quatro

fogos.

Sant-Iago par deCea, Freguezia no Bifpado

de Coimbra , tem por Orago o mefmo Santo , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçâo do Reitor de Cea , tem
oito mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar: difta de Lisboa quarenta e oito léguas, e de Co-
imbra treze, tem duzentos e doze fogos.

Sant-Iago da Cruz , Freguesia no Arcebifpa-

do de Braga, tem por Orago o mefmo Santo , o
Pároco he Abbade da aprefentaçâo da Cafa de Bra-

gança, rende quatrocentos mil reis: difta de Lisboa

cincocnta e oito léguas , e de Braga duas , tem cen-

to e oito vizinhos.

Sant-La.go dos Velhos, Freguezia no Patriar-

cado, tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco

he Cura da aprefentaçâo do Prior de Santa Marinha
de Lisboa , rende fetenta mil reis : difta de Lisboa

cinco léguas , tem cento e três moradores.

SantiagÕes, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário

da aprefentaçâo das Religiofas de S. Bento de Vai-

ráo , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenca

^ huma léguas^ e de Braga fcis, tem quinze fogos^

San-
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Santos evos, Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago Santo Ifidoro , o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Provifor de Vifeu , tem féis mil

reis de côngrua , c o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa quarenta e nove léguas , c de Vifeu hu-

ma, tem cento e cincoenta vizinhos.

SantjlhÃo 5 Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S. Julião , o Pároco he Cura da apre-

fcnração de hum Cónego de Miranda , a quem cabe

por forte , tem oito mil reis de côngrua , e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas ^

e de Miranda cinco ^ tem cento e cincoenta morado-

res.

Sapardos 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo de Paulo Jofé Pereira Malheiro , Capi-

tão mor do Termo de Villa-nova de Cerveira , ren-

de cento e feíTenta mil reis: difta de Lisboa feíTen-

ta e féis léguas, e de Braga oito, tem cento c ires

moradores.

Sapataria , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Purificação , o( Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Prior , e Bieneficiados de S. Ju-

lião de Lisboa , rende feíTenta mil reis : difta de Lis-

boa quatro léguas e meia , tem cincoenta e hum mo-
radores.

SapeÃes 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo da Mitra, rende cento e quaren-

ta mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas ,

e de Braga doze emeia, tem cento e fcííenta e cin-

co fogos.

SarafÃo 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Julião , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo do Padroado Real, rende fetecentosmií

reis

:
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reis: difta de Lisboa felíenta léguas ^ c de Braga três

,

tem cento e oitenta e oito fogos.

Sarapicos 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Anna , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Braga ^ rende

fetenta mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas , e de

Braga dezoito , tem noventa e dons vizinhos.

Sarapicos , Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Vicente Martyr ^ o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Reitor de Vimiozo , tem oi-

to mil reis de côngrua , c o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda

quatro^ tem vinte e quatro vizinhos.

Sarapicos 5 Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago N. Senhora da Aííumpçáo , o Pá-

roco ne Abbade da aprefentaçáo da Cafa de Bragan-

ça 5 rende duzentos e quarenta mil reis : difta de

Lisboa oitenta léguas , e de Miranda oito , tem cin-

coenta e oito vizinhos.

Sardoal, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem

por Orago Sant-Iago , e S. Mattheus , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo do Marquez de Abrantes,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa vinte c qua-

tro léguas , e da Guarda vinte e fete , tem trezen-

tos moradores.

Sardoura , Freguezia no Bifpado de Lamego ,

tem por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pá-

roco he Reitor da aprefentaçáo da Univerfidade de

Coimbra por concurfo , rende cem mil reis : difta

de Lisboa cincoenta e duas léguas , e de Lamego no-

ve tem cento e fetenta e fete fogos.

Sardoura , Freguezia no Bifpado de Lamego

,

tem por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Cu-
ra coUado da aprefentaçáo do Reitor de Santa Ma-
ria de Sardoura , tem cinco mil reis de côngrua , e o

que
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que rende o pé de altar : diffa de Lisboa cíncoeiltá

e duas léguas , e de Lamego nove ^ tem oitenta e féis

vizinhos.

Sarnadas j Freguezia no Bifpado da Guarda 3 tem
por Orago S. Sebaíiiáo , o Pároco he Cura da apre-

íentação do Vigário de Villa-velha y rende vinte e

quatro mil reis : difta de Lisboa trinta e cinco léguas j

c da Guarda dezefete ^ tem feíTcnta e fete fogos.

Sarnadas de S. Simão j Freguezia no Bifpado

da Guarda ^ tem por Orago o mefmo Santo , o Pá-
roco he Cura da aprefentaçáo do Vigário de Sarze-

das 5 rende vinte mil reis : difta de Lisboa trinta e

oito léguas 5 e da Guarda quatorze^ tem trinta e nove
vizinhos*

Sarracina, Freguezia no Bifpado de Miranda^
tem por Orago S. Pedro Apoflolo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Parada , tem de côn-

grua féis mil e trezentos reis , e o que rende o pé
de altar : difia de Lisboa oitenta léguas ^ e de Mi-
randa duas, tem noventa e quatro fogos.

SarraquixNhos 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago N. Senhora da Expeftaçáo , o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Abbade de San-

ta Chriftina de Cervos 5 rende cento e quarenta mil

reis : difta de Lisboa fetenta e três léguas , e de Bra-

ga treze y tem cento e cincoenta e três moradores.

Sarrazola , Freguezia no Bifpado de Elvas , tem
por Orago S. Domingos 5 o Pároco he Capelláo Cu-
rado da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende cento e vinte alqueires de

trigo 3 noventa de cevada , e quinze mil reis em di*

nheiro: difta de Lisboa vinte e oito léguas, e de El-

vas oito, tem quarenta e ftís vizinhos.

Sarzeda 5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem

por Ora^o S.Mactheus, o Pároco he Cura da apre*

fen«
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fentaçâo do Cabido da Sé de Miranda 5 tem oito mil

reis de côngrua , e O que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda oito ^ tem

vinte e oito moradores.

Sarzedas 5 Freguezia no Bifpado da Guarda ^ tem

por Orago N. Senhora da Conceiçáo , o Pároco hc

Vigário da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Mi-

tra 5 rende cem mil reis : difta de Lisboa trinta e qua-

tro léguas 3 e da Guarda quatorze y tem quatrocen-

tos e oitenta fogos.

Sarzedo 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago S. João Baptifta ^ o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Vigário de Arganil ^ rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa quarenta léguas , c

de Coimbra fete ^ tem cento e dezefcis moradores.

Sarzedo 5 Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo do Padroado Real ^ rende quatrocentos

e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas , e de Lamego três ^ tem cento e doze vi-

zinhos.

Sarzedo ^ Freguezia no Bifpado da Guarda , tem

for Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco hç

Vior da aprefentaçáo do Padroado Real , rende cen-r

10 e quarenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e
oito léguas , e da Guarda quatro , tem cento e cin-

co vizinhos,

Sazes da Beira, Freguezia no Bifpado de Co-
imbra, tem por Orago N. Senhora do Rofario, o
Pároco he Cura annual da aprefentaçáo do Prior de
Sandomil , rende trinta e dous mil reis : difta de
Lisboa quarenta e quatro léguas , e de Coimbra do-
ze, tem quarenta c quatro fogos.

Sazes de Lorvão , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra , tem por Orago Santo André Apoftolo , q

Pa-
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Pároco he Prior da aprefenraçâo do Moflelro das Ré*
lígiofas Bernardas de Lorvão ^ cem alternativa da Sé
Apoftolica 5 rende cento e noventa mil reis : difta

de Lisboa trinta e fete léguas^ e de Coimbra tres^

tem cento e feííenta fogos.

SE
Seara velha , Freguezia no Arceblfpado de Bra-

ga 5 tem por Orago Sant-Iago Apoftolo 5 o Pároco
he Cura da aprefentaçâo do Reitor deCalváo^ tem
oito mil reis de côngrua^ e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa fetenta e quatro léguas ^ e de

Braga quinze 5 tem feíTenta e cinco fogos.

Sebal grande 5 Freguezia noBífpado de Coim-
bra 5 tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco
he Vigário collado da aprefentaçâo do Cabido da Sé
de Coimbra ^ rende cento e fetenta mil reis : diftâ

de Lisboa trinta e duas léguas^ e de Coimbra duas^
rem fetenta e quatro fogos.

S. Sebastião^ PVeguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 5 tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he

Capellão Curado da aprefentaçâo de ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia ^ rende dous moios

de trigo , hum de cevada , e dez mil reis em dinhei-

ro : difta de Lisboa vinte e nove léguas ^ e de Évo-
ra vinte 3 tem noventa e féis fogos.

Secarias ^ Freguezia no Bifpado de Coimbra ^

tem por Oràgo S. Stbaftiáo , o Pároco he Cura an-

nual da aprefentaçâo do Vigário de Arganil 5 rende

vinte e cinco mil reis : difta de Lisboa quarenta lé-

guas 3 e de Coimbra fcte , tem cincoenta e cinco vi-

zinhos.

Sfda 3 Freguezia no Bifpado de Elvas ^ tem por

Orago N. Senhora do Efpinheiro ^ o Pároco he Prior

da aprefentaçâo de ElRci pelo Tribunal da Meza da

Con-
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Coníclenda^ rende duzencos c quarenta alqueires de

tfigo 3 cento e vinte de cevada, e vinte mil reis em
dinheiro: difta de Lisboa vinte e cinco léguas , ede
Elvas nove y tem cento e cincoenta vizinhos.

SedaVIM , Freguezia no Biípado de Lamego , tem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo alternativa do Padroado Real , e da Mi-
tra , rende quatrocentos mil reis: difta de Lisboa feC-

fenta léguas , e de Lamego nove, tem duzentos e

quarenta fogos.

SfiDRiM, Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Cura da
aprefencaçâo do Reitor de Ribeiradio, tem oito mil
íeis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa quarenta e oito Vguas , e de Vifeu fe-

te, tem cento e trinta e féis moradores.

SegadÃes, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Prior

da aprefentação -do Padroado Real , rende trezentos

mil reis: difta de Lisboa quarenta eduas léguas, e
de Coimbra oito , tem fetenta e oito fogos.

Segoes, Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Cura
da aprefentação do Reitor da Rua , rende quarenta

mil reis: difta de Lisboa cincoenta léguas, e de La-
meiro cinco , tem cincoenta vizinhos.

íSeg UDE , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da apre-

fentação daCafa do Infantado, rende trezentos mil
reis : difta de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Bra-
ga dez , tem cento e três moradores.

Segura , Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he
Vigário da aprefentação de El Rei feio Tribunal da
Mcza da Confciencia , rende quarenta e dous mil
Paru 11. O reis:
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reis : difla de Lisboa quarenta e duas Icguas ^ e da
Guarda quinze^ tem cincoenta vizinhos.

SejSeSí Freguezia no Bifpado de Vifeu 3 tem por
Orago S. Martinho Bifpo 5 o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do V igario de Oliyjeira de Frades y tem oi-

to mil e quinhentos reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa quarenta e oito lé-

guas 5 e de Vifeu quatro ^ tem cincoenta e oito fogos.

Seide ^ Freguezia' no Arcebifpado de Braga ^ tem
por Orago S. Miguel ^ o Pároco he Vigário da apre-

fentação do Abbadc de Bente^ rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ^ e de Braga três ,

tem trinta e dous moradores.

Seide, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário collado da

aprefentaçáo do Reitor de Sant-Iago de Ronfe , ren-

de fetenta mil reis : difia de Lisboa feíTenta léguas y

e de Braga três, tem cincoenta e féis vizinhes.

SeidÕes y Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Mitra , ren-

de duzentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e cin-

co léguas, e de Braga cinco, tem noventa e nove
fogos.

Seixal , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go N. Senhora da Conceição , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do povo , rende cento e cincoenta mil

reis : difta de Lisboa duas léguas , tem duzentos c

trinta e nove vizinhos.

Seixas, Freguezia no Bifpado de Lamego, tem

por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Chantre da Sé de Lamego , tem
oito mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar: difta de Lisboa fefienta léguas , e de Lamego
dez p tem cento e dous moradores*



SE 205>

Seixas , Freguezia no Arcebífpado de Braga , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo da Mitra , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa feffenta e três léguas^ e de Braga dez,

tem duzentos e fetenta e quatro fogos.

Seixizelo 5 Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Santa Marinha , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Padroado Real^ tem doze mil reis

de côngrua 5 e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa quarenta e nove léguas , e do Porto três , tem
cincoenta e oito fogos.

Seixo 5 Freguezia no Bifpado de Lamego 3 tem
por Orago Santa Maria Magdalena 5 o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Commendador Maltez de Cer-

nancelhe ^ tem dezoito mil reis de côngrua , e o que
rende o pc de altar : difta de Lisboa cincoenta e duas

léguas 3 e de Lamego fete 5 tem quarenta e cinco

fogos.

Seixo 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Cura, da

aprefentaçáo da Mitra , rende quarenta mil reis : dif-

ta de Lisboa trinta e cinco léguas , e de Coimbra
quatro , tem cento p trinta e três moradores.

Seixo amarelo 5 Freguezia no Bifpado da Guar-
da 3 tem por Orago N. Senhora da ÂíTumpção , o
Pároco he Prior da aprefentaçáo do Padroado Real ,

rende cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e três léguas , e da Guarda duas y tem oiten-

ta e dous vizinlios.

Seixo de Anciães ,« Freguezia no Arcebifpado

de Braga, tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco
lie Reitor da aprefentaçáo do Padroado Real , ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e qua-
tro léguas , e de Braga vinte e quatro , tem cento
e feíTenta fogos.

O ií S£l-
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Seixo di Coa , Frcguezia no Bifpado da Guar-

da, tetn por Orago Santa Maria Magdalena^ o Pá-
roco he Cura da apiefentaçâo do Prior da Faia , ren-

de vinte mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas ,
c da Guarda quatro, tem cento e hum moradores.

Seixo do Ervedal , Freguezia no Bilpado de
Coimbra, tem por Orago S. Pedro ad Vincula, o
Pároco he Prior da ap reientaçáo deElRei pelo Tri-

bunal da Mcza da Confcitncia, rende quatrocentos

c cincoenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oi-

to léguas , e de Coimbra treze , tem duzentos e fef-

fenta e hum vizinhos.

Seixo de Manhozes , Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga, jem por Orago Santa Barbara, o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo do Abbade de Vil-

larinho da Caflanheira , rende trinta mil reis : difta

de Lisboa feííenta léguas , e de Braga vinte e três >

tem fetenta e cinco fogos.

Selmes , Freguezia no Arcebifpado de Évora , tem
por Orago Santa Catharina Virgem, e Martyr, o
Pároco he Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende du-

zentos e trinta alqueires de trigo, e cinco mil reis

em dinheiro ; difta de Lisboa vinte e duas léguas,

e de Évora oito , tem duzentos e oitenta e fete fo-

gos.

Selores , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Gregório , o Pároco he Vigário

coUado da aprefentaçáo do Reitor de Anciães , ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa feííenta lé-

guas 3 e de Braga vinte e quatro , tem oitenta e íeis

vizinhos.

Semelhe , Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Jcáo Faptifta , o Pároco he Vi-

gário da apreíeniaçáo do Rritor do Collcgio de N.
Senhora do Populo da Cidade de Braga , rende qua-

ren-
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rcnta mil reis : difta de Lisboa fefTenta légua? j e de

Braga meia légua, tem feíTenia e féis vizinhos.

Semide 5 Freguezia no Bífpado de Coimbra , tem

por Orago N. S. da Aííumpçáo , o Pároco he Cura da

aprefentação da Abbadeça de Semide , rende feflen-

ta mil reis: difta de Lisboa trinta e duas léguas , c

de Coimbra duas , tem trezentos e oitenta fogos.

Sendas , Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-

de da aprefentação da Mitra , rende quatrocentos mil

reis : difta de Lisboa fetenta e féis léguas , e de Mi-

randa nove , tem quarenta e hum vizinhos.

* Senhareí y Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Cypriano , o Pároco he Abbade
da aprefentação da Mitra , rende trezentos e cinco-

enta mil reis: difta de Lisboa feíTenta e féis léguas,

e de Braga fcis , tem cento e quarenta e três vizi-

nhos.

Senhorim (Santa Maria de) Freguezia no Bifpa-

do de Vifeu , o Pároco he Vigário collado da apre^

fentação do Padroado Real ^ rende cem mil reis : diC-

ta de Lisboa cincoenta léguas, e deVifcutres, tem
duzentos e cincoenta e hum vizinhos.

Sequeira, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Expcílação, o Pá-

roco he Abbade da aprefentação da Mitra , rende qui-

nhentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e

de Braga três, tem cento e vinte e dous moradores.

Sequeiro , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentação alternativa do Prior dos Có-
negos Regrantes do Couto de Landim , e Monges
Bentos de S. Tirfo , rende trezentos e vinte mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta e duas léguas , c de Bra-

ga três , tem feíTenta e cinco fogos.
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Sequeiros , Freguezla no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Paio , o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo da Mitra ^ rende feiscentos mil reis ; dif-

ta de Lisboa feflênta e duas léguas ^ e de Braga duas ,
tem cincoenta e oito fogos.

Sequeade y Freguezia no Arcebifpado de Braga ^

tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he
Abbade da aprefentaçáo da Mitra 5 rende trezentos e

feílènta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e

de Braga légua e meia ^ tem noventa e hum vizinhos.

Seramil 5 Frcguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Paio y o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo alternativa do Papa , e Mitra 5 rende

duzentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ,

e de Braga tres^ tem cincoenta e féis vizinhos.

Sérdedelo, Frcguezia no Arcebifpado de Bra-

ga y tem por Orago Santa Martha ^ o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo da Mitra ^ rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta e cinco léguas 5 e d»
Braga quatro y tem cento e trinta e dous vizinhos,

Serdeira, Freguezia noBifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora da Vifitaçáo y o Pároco hc

Vigário da aprefentaçáo do D. Abbade Ciftercienfe

do Mofteiro de Santa Maria de Aguiar y rende cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas 3 e

de Vifeu quatorze , tem fetenta e quatro fogos.

JSerejo y Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

for Orago Santa Maria Magdalena^ o Pároco he Ab-

ade da aprefentaçáo do Cabido da Sc de Vifeu ,

rende duzentos e trinta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta léguas 5 c de Vifeu dez y tem noventa e cin-

co fogos.

Sermonde 5 Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-

de collado da aprefentaçáo da Mitra, rende trezen-

tos
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cos é fetTenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta lé-

guas ^ e do Porto duas, tem cincoenta vizinhos.

Sernancelhe, Freguezia no Bífpado de Lame-
go , tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he

Vigário da aprefentação do Gommendador de Ser-

nancelhe , rende vinte mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas, e de Lamego féis, tem cento e qua-.

renta e féis vizinhos.

Sernande, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

temporOrago S. Joáo Baptifta, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentação do P^eitor do Salvador de Unhão ,

rende feiTenta mil reis : difta de Lisboa feííenta lé-

guas, e de Braga cinco, tem noventa moradores.

Sernaxe dos Alhos , Freguezia no Bifpado de

Coimbra , tem por Orago N. Senhora da AíTum-

pçáo , o Pároco he Prior da aprefentação alterna-

tiva do Padroado Real , e do Cabido da Sé de Co»»

imbra , rende feiscentos mil reis : difta de Lisboa trin-

ta e três léguas , e de Coimbra huma , tem trezen-

tos e cincoenta e três fogos.

Sernaxe do Bom-jardim , Freguezia no Prio-

rado do Crato , tem por Orago S. Sebaftião , o Pá-

roco hg Reitor Cura da aprefentação do Grão Prior,

rende oitenta mil reis: difta de Lisboa trinta léguas,

c do Crato quatorze , tem cento e nove morado-
res.

Serpa , Villa no Arcebifpado de Évora , tem duas

Freguezias , o Salvador, o Pároco he Prior da apre-

fentação de ElRei pelo Tribunal da Meza daCon-
fciencia , rende três moios de trigo , dous de ceva-

da , c vinte e dous mil reis em dinheiro : difta de
Lisboa vinte e cinco léguas, e de Évora doze, tem
vjuinhentos e quarenta e oito fogos.

Santa Maria , o Pároco he Prior da mefm^
aprefentação , rende duzentos e dez alqueires de tri-

go.
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go^ e cento e cincoenta de cevada , tem quinhen-
tos e cincoenta e cinco fogos.

Serpins, Freguezia no Bifpado de Coimbra j tem
por Orago N. Senhora do Soccorro ^ o Pároco he
Prior da aprefentaçáo da Abbadeça de Lorvão ^ ren-

de feiscentos mil reis : difta de Lisboa trinta e cin-

co léguas , e de Coimbra quatro ^ tem trezentos e

noventa e féis vizinhos.

Serra 3 Freguezia noBifpado deVifeu^ tem por

Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de Oliveira de Frades , tem nove
mil e quinhentos reis de côngrua , e o que rende o
pé de altar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de
Vifeu fcis^ tem fetenta e féis vizinhos.

Serra 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem
por Orago S. Bartholomeu , o Pároco he Capelláo

Curado da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia , rende cento e cincoenta al-

queires de trigo 5 cento e vinte de cevada, e dez mil

reis em dinheiro : difta de Lisboa dezoito léguas ,

e de Évora dezefete , tem cento e vinte morado-

res.

Serra, Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem
por Orago Santa Anna, o Pároco he Capelláo Cu-
rado da aprefentaçáo dclRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia, rende três moios de trigo, e cento

-e vinte alqueires de cevada; difta de Lisboa trinta e

duas léguas , e de Évora vinte e huma , tem trin-

ta e três moradores.

Serra , Freguezia no Arcebifpado de Évora , tem

por Orago S. Francifco de Aíliz , o Pároco he Ca-

pelláo Curado da aprefentaçáo de ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende cento e cin-

coenta alqueires de trigo, cento e vinte de cevada^

e de2 mil rei$ em dinheiro : difta de Lisboa dezoito

le-
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léguas 5 e de Évora qiiatorze ^ tem cento e clncoen-

ta c deus moradores.

SerrAj ouAbbadia, Freguezia na Prelazia de

Thomar ^ tem por Orago N. Senhora da Purifica-

ção 5 o Pároco he Vigário da aprefentaçáo de El-

Kei pelo Tribunal da Meza da Confciencia, rende

cento e fetenta e fete alqueires de trigo, hum moio
de cevada, vinte e féis almudes de vinho, e vinte

e quatro mil reis em dinheiro, fora o que rende o

pé de altar : difta de Lisboa vinte e duas léguas , c

de Thomar duas , tem quatrocentos e quarenta e cin-

co fogos.

Serra , Freguezia noBifpado de Leiria, tem por

Orago Santa Catharina Virgem , e Martyr , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do povo , rende cem
mil reis: difta de Lisboa vinte e duas léguas, e de

Leiria duas, tem duzentos e cincocnta togos.

Serra , Freguezia no Reino do Algarve , tem
por Orago S. Marcos , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo da Mitra , rende cento ecincoenta mil reis:

difta de Lisboa trinta e huma léguas , e de Faro ,

Cidade Capital do Bifpado, nove, tem duzentos e

vinte e hum moradores.

Serra do Bouro , Freguezia no Patriarcado ,

tem por Orago N. Senhora dos Martyres, o Páro-

co he Vigário collado da aprefentaçáo do povo, tem

de renda dous moios de trigo , hum tonel de vinho ,

trinta alqueires de cevada , e o pc de altar : difta de

Lisboa treze léguas, tem cento e trinta e hum mo-
radores.

Serra de ElRei , Freguezia no Patriarcado ,

tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Cura da

aprcíentaçáo do Povo , rende cincocnta mil reis :

difta de Lisboa doze léguas , tem cento e vinte e nove
vizinhos.

Ser-
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Serraleis 5 Frcguezia no Arcebifpado de Bra ;a ,

tem por Orâgo S. Pedro Apoftolo , o Pároco lie

Cura 5 vulgo Vigário , da aprefentaçâo do D. ilb-

bade Benediftino de Tibâes ^ tem de côngrua dez mil
reis em dinheiro ^ e o que rende o pé de aicar ; diC-

ta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga féis, tem
oitenta e nove fogos.

SfiRRAZES, Freguezia noBifpado deVifeu, tem
por Orago o Salvador ^ o Pároco he Vigário da apre-

fentaçâo do Padroado Real y tem de renda quaren-

ta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito léguas ,

e de Vifeu tres^ tem fetenta e féis vizinhos.

Serro ventozo ^ Freguezia no Bifpado de Lei-

ria y tem por Orago S. Sebaftiáo 5 o Pároco hc Cu-
ra da aprefentaçâo do Cabido da CoUegiada de Ou-
rem 5 rende cento c vinte alqueires de trigo y vinte

e cinco almudes de mofto y e vinte c quatro mil reis

em dinheiro : difta de Lisboa vinte e huma léguas ,

ede Leiria quatro, tem trinta e nove vizinhos.

Serzedo 5 Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por Orago S. Mamede y o Pároco he Cura da apre-

fentaçâo do Prior dos Cónegos Regrantes do JVIof-

leiro de Grijó y rende fetenta mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta léguas^ e do Porto duas^ tem duzen-

tos e quinze fogos.

Serva 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga 5 tem

por Orago S. Pedro Apoftolo ^ o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçâo das Religiofas de Santa Clara da

Villa do Conde * rende trezentos mil reis : difta de

Lisboa feííenta léguas , e de Braga dez y tem qua-

trocentos e onze fogos.

Setuval^ Villa no Patriarcado^ tem cinco Fre-

guezias^ S. Sebaftiáo . o Pároco he Prior da apre-

fentaçâo de £lRei pelo Tribunal da Meza da Con*»

fciencia ^ rende quatro moios e cincoenta e féis al-

quei-
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queires de trigo , dous e melo de cevada ^ e viate

mil reis em dinheiro : difta de Lisboa féis léguas,

tem mil cento e quarenta fogos.

S. Julião 5 o Pároco he Prior da mefma apre-

. fentaçáo y rende quatro moios e cincoenta e féis al-

queires de trigo , dous moios e meio de cevada ^ e vinte

mil reis em dinheiro , tem feiscentos e noventa fogos.

N. Senhora da Ajuda 5 o Pároco he Capel-

láo Curado ^ vulgo Prior , da mefma aprefentaçáo y

rende três moios de trigo 5 moio e meio de cevada,

c dezoito mil reis em dinheiro, tem fetenta e qua-

tro fogos.

Annuncfeda , o Pároco he Prior da mefma
aprefentaçáo j rende quatro moios e cincoenta e féis

alqueires de trigo , dous moios e meio de cevada,

e vinte mil reis em dinheiro ^ tem oitocentos edous
moradores,

Santa Maria da Graça, o Pároco he Prior

da mefma apreíèntaçáo , rende quatro moios e cin-

coenta e féis alqueires de trigo 5 dous moios e meio
de cevada , e vinte mil reis em dinheiro, tem du-

zentos e vinte e oito vizinhos.

Sever, Freguezia noBifpado de Vifeu, tem por

Orago N. Senhora da AíTumpçáo, o Pároco heAb-
bade da aprefentaçáo da Mitra , rende quinhentos e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e três

léguas 5 e de Vifeu nove , tem cento e vinte e fete

vizinhos.

Sezelhe , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santo André Travaçôs 5 e S. Mar-
tinho , sáo duas Igrejas unidas Curadas por hum fó

Pároco ,. Vigário coílado da aprefentaçáo do Reitor
de Monte-alegre , rende noventa mil reis: difta de
Lisboa fetenta e duas léguas , e de Braga dez ^ teni

oitenta e oito fogos.
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Sezulfe 5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. João Baptifta ^ o Pároco he Vigário

da aprefentação da Mirra, tem oito mil reis de côn-

grua 5 e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa

letenta léguas , e de Miranda onze y tem cincoenta

moradores.

Sezures 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vigário

da aprefentação do Abbade de Sanr-Iago de Prilcos ,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas , e de Braga duas c meia ^ tem fcflènta e três

vizinhos.

SI

SicouRO 3 Freguezia no Bifpado de Miranda , rem
por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Abbade
da aprefentação do Padroado Real , rende trezentos

mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Mi-
randa três 3 tem quarenta e três vizinhos.

SiDiELos (Santa Maria de) Freguezia no Bifpado

do Porto y o Pároco he Cura da aprefentação do
Mofteiro de Monchique da Terceira Ordem de S.

FrancifcOj tem doze mil reis de côngrua, e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas 3 e do Porto treze , tem quatrocentos c

doze fogos.

SiLADAS 3 Freguezia no Arcebifpado de Évora y

tem por Orago N. Senhora das Siladas , o Pároco

he Cura da aprefentação da Mitra y rende duzentos

e quarenta alqueires de trigo y e cento e vinte de ce-

vada: difta de Lisboa vinte e féis léguas, e de Évo-
ra dez , tem feíTenta e cinco fogos.

SiLGUEíROS y Freguezia no Bifpado de Vifeu y tem
por Orago N. Senhora da Affumpção y o Pareço he

Abbade da aprefentação do Morgado de Loureiro ,
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tende trezentos e cincoenta mil reis : difla de Lis-

boa cjuarcnta e cinco léguas , e de Vifeu légua c

meia, tem quatrocentos e cincoenta vizinhos.

Silva , Freguezia no Bifpado de Miranda y tem

por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura

da apreíentaçâo do Abbade de Villar-feco , tem féis

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

diièa de Lisboa oitenta e cinco léguas , e de Miran-

da duas 5 tem fetenta e féis vizinhos.

Silva , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

porOrago S. Julião 5 o Pároco he Abbade da apre-

fentaçâo alternativa do Papa y e Mitra y rende du-

zentos e cincoenta mil reis : difla de Lisboa fetenta

léguas 5 e de Braga oito e meia , tem cento e feten-

ta e féis vizinhos.

Silva 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga y tem

por Orago N. Senhora da Natividade , o Pároco he

Abbade da aprefentação dos Monges de S. Bernardo

do Moíleiro de Oia no Reino de Galiza , rende du-

zentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fetenta

léguas 5 e de Braga nove y tem oitenta e hum vi-

zinhos.

Silva escura , Freguezia no Bifpado do Porto y

tem por Orago N. Senhora do O , o Pároco he Ab-
bade da apreíentaçâo alternativa do Papa 5 da Mitra,

e do Moíleiro Bcnediílino de S. Tirfo y rende qui-

nhentos mil reis : diíla de Lisboa cincoenta léguas ,

e do Porto duas y tem noventa e hum vizinhos.

Silva escura , Freguezia no Bifpado de Vifeu>

tem por Orago S. João Baptifta y o Pároco he Ab-
bade da apreíentaçâo do Marquez de Abrantes , ren-

de fetecentos mil reis : difta de Lisboa quarenta c

duas léguas , e de Vifeu duas , tem duzentos c trin-

ta fogos.

SiLVALDK, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por
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porOrago Sant-lago Apcftolo^ o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo alternativa do Papa^ da Mitra

,

e dos Cónegos Regrantes do Mofteiro de Grijó , ren-

de trezentos e cincoenta mil reis : difla de Lisboa

quarenta e oito léguas ^ e do Porto duas ^ tem cen-

to e feíTenta fogos.

Silvio de baixo ^ Freguezia no Blfpado de Vi-
feu^ tem por Orago S. GeroníO;, o Pároco he Cu-
ia da aprefentação do Reitor de Romariz ^ rende vin-

te mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas ^ e de
yifeu três e meia ^ tem feíTenta moradores.

Silvão de cima^ Freguezia no Bifpado deVi-
feu, lem por Orago S. Silveftre, o Pároco he Ab-
bade da aprefentação do Padroado Real ^ rende cem
mil reis: difla de Lisboa cincoenta léguas ^ e deVi-
feu três , tem oitenta e quatro fogos,

Silvares, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor do Collegio da Graça de Coim-
bra 5 rende trinta mil reis ; difta de Lisboa cincoen-

ta e fete léguas , e do Porto cinco , tem fetenta e

oito fogos.

Silvares, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da

aprefentação de Jofé Pedro de Mattos , Cónego na

Sé de Braga, rende cem mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , e de Braga féis , tem cento e cin-

coenta viziníios.

Silvares , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora da Efperança , o Páro-

co he Vigário collado da aprefentação do Cabido da

CoUegiada de Guimarães, rende cincoenta mil reis:

difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Braga três, tem

cento e dezefeis vizinhos.

Silvarjes, Freguezia no Bifpado deVifeu, tem
por
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por Orago N. Senhora da Natividade , o Pároco he

Cura da aprefentaçâo alternativa dos Vigários de Sant-

iago deBefteiros, e do de S.Miguel de Caparoza,

teni dezenove mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de altar : difta de Lisboa quarenta e cinco lé-

guas 5 e de Vifeu três ^ tem oitenta moradores.

Silvares , Freguezia no Bifpado da Gu?irda ^ tem
por Orago Santa Anna , o Pároco he Cura da apre-

fentaçâo do Vigário do Caftelejo , rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas ^ c da Guar-

da nove 5 tem cento e noventa e nove fogos.

Silvares^ Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Clemente ^ o Pároco he Abbade
da aprefentaçâo alternativa do Papa , da Mitra , e do
D. Abbade Benediftino de S. Tiríb ^ com quatro mc-
zes cada hum ^ rende trezentos e vinte mil reis: dif-

ta de Lisboa feíTenra léguas , e de Braga cinco y tenv

fetenta e nove fogos.

Silvares de Monte-longo • Freguezia no Ar-
cebifpado de Braga ^ tem por Orago S. Martinho BiC-

po y o Pároco he Abbade da aprefentaçâo da Mitra,

rende trezentos mil reis : difta de Lisboa feflenta lé-

guas, e de Braga citico , tem cento e dous fogos.

SiL veiros, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago o Salvador , e S. João Baptifta , o
Pároco he Reitor da aprefentaçâo da Mitra , rende
cento e vinte mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas, e de- Braga duas e meia, tem fetenta e dous
vizinhos.

Silves , Freguezia no Reino do Algarve , tem
por Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco hc
Prior da aprefentaçâo da Mitra, rende duzentos mil
reis : difta de Lisboa quarenta léguas , e de Faro,
Cidade Capital do Bifpado , nove , tem fetecentos c
quarenta fogos.

5-
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S. Silvestre 5 Frcgiiezia no Bifpado de Coim-
bra j tem por Orago o nieimo Santo , o Pároco he
Prior da aprefentaçáo de Francirco Manoel Cabral
de Moura e Horta de Vilhena ^ rende quatrocentos
ínil reis : difta de Lisboa trinta e quatro léguas , e
de Coimbra légua e meia ^ tem cento e féis mora-
dores.

S. Simão 5 Freguezia no Bifpado de Portalegre,
tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he Vi-
gário da apreíentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Me-
za da Confciencia , rende dous moios de trigo j ou-
tro tanto de cevada ^ e doze mil reis em dinheiro:
difta de Lisboa trinta e quatro léguas , e de Portale-
gre féis, tem cento e onze vizinhos.

SiNDE 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago N. Senhora da Conceição, o Pároco he
Prior da aprefentaçáo do Conde de Óbidos, rende
duzentos e cinccenta mil reis : difta de Lisboa qua-
renta léguas, e de Coimbra kit y tem cento e três

moradores.

SiNDiM , Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo alternativa" do Ccmmendador Mal-
fez da Commenda de Algozo , e da Mitra , tendo

efta oito mezes , e o Commendador quatro ,
que

começâo em Março , rende quatrocentos mil reis

:

difta de Lisboa fetenta e fete kguas, e de Miranda

três, tem duzentos e fetenta fogos.

SiNDiM, Freguezia no Bifpado de Lamego, tem

por Orago N. Senhora da Livraçáo, ou Bom Def-

pacho . o Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Uni-

verfidade de Coimbra por opponçáo , rende fetenta

mil reis : difta de Lisboa feíienta léguas , c de La-

mego cinco, tem trezentos e doze fogos.

SiNDiM DA RiJ^EiRA , Frcguezia no Arcebifpado

de
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de Braga, tem por Orago o Efpirito Sariro, o Pá-

roco he Cura da aprefcntaçáo do Reitor da Alfan-

dega da Fé, tem oito mil reis de côngrua, e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenta léguas,

e de Braga vinte e oito , tem quarenta e dous vizi-

nhos.

SiNDiM DA Serra , Freguezia no Arcebifpado de
Braga , tem por Orago S. Lourenço , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo da Mitra, tem doze mil reis

de côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de

Lisboa íeíTenta léguas , e de Braga vinte e oito , tem
quarenta e hum vizinhos.

Sines, Freguezia no Arcebifpado de Évora, tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo delRei pelo Tribunal da Mcza da Confci-

encia , rende três moios de trigo ,* dous de cevada ^

e vinte mil reis em dinheiro : difta de Lisboa vinte

léguas , e de Évora dezenove y tem quatrocentos e

oitenta fogos.

SiNFÃES , Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Joáo Bapiifta , o Pároco he Vigário

collado da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Mi-

tra, rende duzentos mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e quatro léguas, e de Lamego quatro, tem
cehto e quarenta e cinco fogos.

SiNOURAS, Freguezia no Bifpado deVifeu, tem
por Orago Santa Catharina Virgem , c Martyr , o
Pároco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Lco-

mil , tem dez mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa felTenta léguas, e de

Vifcu dezeíeis, tem cincoenta vizinhos.

Sintra, Villa no Patriarcado, tem quatro Fre-

guezias, S. Martinho, o Pároco he Prior da apre-

* lèntaçáo da Mitra , rende trezentos mil reis : difta de

Lisboa quatro léguas ^ tem trezentos e nove logos.

Part. 11. P San-
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• Santa Maria , alias N. Senhora da AíTum-
pção, o Pároco he Prior da apreícniação da Rainha,
rende trezentos mil reis ^ tem cento e quatro vizi-

nhos.

S. Miguel , o Pároco he Prior collado da
aprefentação da Rainha, rende fetecentos mil reis,

tem noventa e fete fogos.

S. Pedro de Penaferrim , o Pároco he Prior

da aprefentação da Mitra , rende quinhentos mil reis,

tem duzentos e cincoenta e cinco fogos.

SiQUEiROS, FreguezianoBifpado cleVifeu, tem
por Orago S. Sebaltiâo , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Vigário de Santo Eufebio de Aguiar da
Beira , tem fete mil e duzentos reis de côngrua , e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoen-

ta e duas léguas 5 e de Vifeu fete, tem fetenca mo-
radores.

SiTiMOS 5 Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago S. Catharina Virgem , e Martyr , o
Pároco he Capellão Curado da aprefentação de El-

Rei pelo Tribunal da Meza da Conlciencia, rende

três moios de trigo , moio e meio de cevada , e dez

mil reis em dinheiro : difla de Lisboa doze léguas ,

e de Évora oito , tem cento e cincoenta vizinhos,

SiSTELO , Fregutzia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. João Baptiíta , o Pároco he Vi-

gário collado da aprefentação do Abbade de Cabrei-

ro y rende cento e cincoenta mil reis: diita de Lis-

boa feflènta e kte léguas, e de Braga oito, tcmdu»
Zentos e felfenta e hum vizinhos.

SO
SoAjo 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Abba-
de da aprefentação do Padroado Real , rende trezen-

tos
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tos mil reis: difta de Lisboa feflenta e íete léguas,

c de Braga fete , tem quatrocentos e quarenta e hum
vizinhos.

SoalhSes 5 Freguezia noBifpado do Porro, tem

por Orago S. Martinho , o Pároco he Abbade , c

Prelado da Igreja, ediftriílo de Santa Cruz do Dou-
ro , nullius DioecefiSy na qual tem jurisdicçáo quafi E-

pifcopal ,
ple?io jure no Clero , e povo , fem conhe-

cer das caufas das peíToas daquella Igreja, mais que

elle, c o Metropolitano por via de appellaçáo ; he

da aprefenraçáo do Vifconde de Villa-nova de Cer-

veira , rende quatro mil cruzados : difta de Lisboa

feííenta e huma léguas , e do Porto nove , tem qua-

trocentos e hum vizinhos.

Soalheira , Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Ora^o S. Lourenço , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da

Confciencia, rende quarenta mil reis: dlfta de Lis-

boa quarenta léguas, e da Guarda dez, tem cento

e oitenta e fete fogos.

SoBARRiFANA DE SouzA , Freguczia no Bifpa-

do do Porto, tem por Orago Sant-Iago Apoftolo,

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Ar-
rifana de Souza , rende vinte mil reis : difta* de Lis-

boa feííenta e féis léguas, e do Perto féis, tem trin-

ta e cinco vizinhos.

SoBRADiNHO DA Paiva , Freguezia no Bifpado

de Lamego , tem por Orago Santa Maria Maior , o
Pároco he Reitor da aprefentaçáo do Padroado Real,
rende duzentos mil reis : difta de Lisboa cincocnta

icguas, e de Lamego quatro, tem cento e íeis mo-
radores.

Sobrado , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,
tem por Orago Santo André Apoftolo > o Pároco
l^e Cura da aprefentaçáo do Prior do Mofteiro dos

P ii Co-
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Cónegos Regrantes de Landim ^ rende trinta mil reis :

diíla de Lisboa feflenta e três léguas ^ e de Braga
quatro ^ tem trinta e três moradores.

Sobrado , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo de Dona Maria Clara Baldeia

de Tovar , com âfliflencia de feu marido Joào Al-

vares Pamplona Carneiro Rangel, rende hum con-

to de reis: difta de Lisboa cincoenta e três léguas

,

e do Porto três 3 tem cento e cincoenta e oito vizi-

nhos.

Sobrado , Freguezia no Bifpado de Lamego y

tem por Orago N. Serihora da Aííum^pçáo , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Fvcal

,

rende quatrocentos mil reis : diíla de Lisboa cinco-

enta e duas léguas , e de Lamego nove , tem qua-

renta e quatro fogos.

Sobral , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago N. Senhora das Boas Novas , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Abbade de Papizios, tem
oito mil reis de côngrua 5 e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa quarenta e quatro léguas , e

de Vifeu três, tem cincoenta e nove fogos.

Sobral y Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go o Efpirito Santo 5 o Pároco he Cura da aprefen-

taçáo do povo 5 confirmado pelo Prior de S. Mar-

tinho de Lisboa 3 rende cincoenta mil reis: difta de

Lisboa quatro léguas, tem cento e hum moradores.

Sobral, ou Igreja nova, Freguezia na Prela-

zia de Thomar, tem por Orago o Efpirito Santo,

o Pároco he Vigário collado aprefentado por ElRei

pelo Tribunal da Meza da Confcicncia , rende dous

moios de trigo, hum de cevada, vinte almudes de

vinho menos quatro canadas, três alqueires de azei-

te, e doze mil reis em dinheiro: difta de Lisboa vin-

te
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tc e quatro léguas , e de Thomar duas , tem duzen-

tos e trinta fogos.

Sobral , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go N. Senhora da- Oliveira , o Pároco he Cura da

aprefenraçáo do Prior de S. Pedro de Torres Ve-
dras 5 rende fecenta mil reis y hum moio de trigo ,

e trinta almudes de vinho : difta de Lisboa féis lé-

guas, tem cento e trinta e nove vizinhos.

Sobral 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo do Duque do Cadaval , rende quatrocentos

e cincoenta mil reis: difta de Lisboa quarenta ehu-

ma léguas , e de Coimbra fete , tem duzentos e trin-

ta e féis moradores.

Sobral do Campo , Freguezia no Bifpado da

Guarda , tem por Orago S. Sebaftiáo , ó Pároco he

Cura da aprefenraçáo do Vigário de S. Vicente da

Beira , tem oito mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar: difta de Li-boa trinta e féis léguas,

e da Guarda doze, tem cento e quatorze fogos.

Sobral de Monte Agr-aço, Freguezia no Pa-

triarcado, tem por Orago o Salvador, o Pároco he

Prior da aprefentação da Mitra , rende quinhentos

mil reis : difta de Lisboa féis léguas , tem cento e

vinte vizinhos.

Sobral pichorro, Freguezia no Bifpado deVi-
feu, tem por Orago N. Senhora da Graça, o Pa-

Eoco he Cura da aprefentação do Vigário de Santa
alaria de Algodres , tem féis mil e quinhentos reis

de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta de
Lisboa cincoenta e quatro léguas, e de Vifeu féis,

tem cento e fcis moradores.

Sobral da Serra , Freguezia no Bifpado da
Guarda , tem por Orago N. Senhora da Graça , o
Pároco he Cura da aprefentação dos Religiofos de
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S. Jeronymo do Morteiro de S. Marcos ^y/r/í muros

de Coimbra , tem féis mil reis de côngrua ^ e o que
rende o pé de altar; difta de Lisboa felTcnta kguas,
e da Guarda légua e meia tem cento e fetenta e dous
vizinhos.

Sobreira, Freguezia noBifpado do Porto
;, tem

por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo do Deáo da Sé do Porto, tem
de renda cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e três léguas , e do Porto quatro^ tem du*

zentos e quarenta e íeis vizinhos.

Sobreira 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Braz , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo alternativa , hum anno do Cabido de Gui-

marães, outro do Commendador de Poiares , tem
féis mil e feisccntos reis de côngrua : difta de Lis-

boa feíTenta e três léguas, e de Braga vinte e duas,

tem vinte e féis moradores.

Sobreira fermoza , Freguezia no Bifpado da

Guarda , tem por Orago Sant-Iago Apoftolo y o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo mutua do Meftre

Efcola, e Thefoureiro mor da Sé da Guarda, ren-

de trinta e cinco mil c feiscentos reis , trinta alquei-

res de trigo , quatorze almudes de vinho cru , qua-

renta e hum arráteis de cera , fete alqueires de azei-

te , fora o pé de altar : difta de Lisboa trinta e duas

léguas , e da Guarda dezoito , tem trezentos e qua-

renta e quatro fogos.

Sobreiro de baixo, Freguezia no Bifpado de

Miranda, tem por Orago S. Mattheus , o Pároco

he Abbade da aprefentaçáo alternativa do Papa , e

Mitra , rende quatrocentos mil reis ; difta de Lisboa

oitenta e cinco léguas , e de Miranda quatorze , tem
quarenta e hum vizinhos.

Sobreposta (Santa Maria de) Fregitezia no Ar-
cc-
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ceblfpado de Braga , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mirra, rende trezentos e quarenta mil

reis: difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Braga hu-

ma, tem noventa e hum vizinhos.

SoBROZA 3 Frcguezia no Bifpado do Porto^, tem
por Orago Santa Eulália, o Pároco he Vigário col-

lado da aprefentaçáo da Mitra , rende felfcnta mil

reis : difta de Lisboa cincoenra e fete léguas , e do

Porto cinco , tem cento e noventa e dous vizinhos.

SoEiMA 3 Frcguezia no Arcebifpado de Braga , tem
}30rOrago S. Pelagio, o Pároco he Vigário da apre-

cntaçáo do Reitor de Sambade , tem dezefeis mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa feífenta léguas , e de Braga vinte e cin-

co, tem noventa e três viiinhos.

SoEiRA, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago Sáo Martinho , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Mitra , rende cincoenta mil reis : dif-

ta de Lisboa quarenta e oito legues , e da Guarda
onze , tem oitenta e hum vizinhos.

SoENGAS, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Martinho , o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo do Abbade de S. Martinho da Ven-
toza , rende vinte mil reis : difta de Lisboa feífenta

léguas , e de Braga quatro , tem vinte e nove vizi^

nhos.

Santa Sofia, Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra , tem por Orago a mefma Santa , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e fef-

fenta alqueires de trigo , e cento e vinte e hum de

cevada : difta de Lisboa dezefeie léguas , e de Évo-
ra três , tem fetenta e nove fogos.

Soles, Freguezia no x4>rcebifpado de Évora, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cura
da aprefentaçáo da Mitra , rende cincoenta alqueires

de



de trigo : difta de Lisboa trinta léguas , e 'de Évo-
ra vinte 3 tem cento e oitenta e trcs vizinhos.

SoNiM 5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção 3 o Pároco he
Abbade da' aprefentacão do Padroado Real ^ rende

quatrocentos mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas,

e de Miranda nove^ tem cento e três moradores.

SOPO:, Freguezia no Arcebifpado de Braga
;, tem

por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Ab-^

bade da aprefentaçáo da C:ifa do Infantado 5 rende

feiscentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e fete lé-

guas 5 e de Braga nove , tem duzentos e vinte e três

liioríidores.

kSoroia 3 Freguezia no Bifpado do Porto j tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de S. Martinho de Frazão , ren-

de oitenta mil reis: difta de Lisboa clncoenta eduas

léguas 5 e do Porto quatro , tem cento e dous mo-
radores.

Sortelha ^ Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago N. Senhora das Neves ^ o Pároco

he Vigário 4^ aprefentaçáo do Padroado Real , ren-

de quarenta rtiil reis: difta de Lisboa quarenta e féis

léguas 3 c da Guarda quatro j tem duzentos e onze

fogos.

S0RTBS5 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago S. Mamede ^ o Pároco he Reitor daapre-

íentação da Mitra, rende quarenta mil reis: difta de

Lisboa oitenta léguas, e de Miranda oito, tem qua-

renta e nove fogos.

SoRVAL 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago N. Senhora da Graça, o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do A^ignrio de S. Pedro da Vil-

la de Pinhel 5 tem dez mil reis de côngrua, c o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa cincoenta e cin-

co
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CO léguas , e de Vifeu onze , tem trinta e nove vi-

zinhos.

Soure 5 Freguez'a noBifpado de Coimbra , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo delRei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia 5 como Gráo Meftre da Ordem de

Chrifto 3 rende cento e vinte mil reis: difta de Lis-

boa trinta léguas ^ e de Coimbra quatro , tem mil

cento e vinte e cinco vizinhos.

SouROPiRES 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu
,

tem por Orago S. Lourenço, o Pároco hc Abbade
da aprefentaçáo do Padroado Real , rende duzentos

e cincoenta mil reis: difta de Lisboa fcíTcnta léguas^

e de Vifeu onze , tem cento e dez moridores,

SouTHLLiNHO , Freguezia no ArcebifpadvO de Bra-

ga , tem por Orago Santo António, o Pároco he

Vigário collado da aprefentaçáo do Reitor de S. Mi-
guel de\nilar de perdizes, rende feíTenta mil reis:

difta de Lisboa fetenta e quatro léguas , e de Bra-

ga quatorze, tem feíTenta e dous vizinhos.

SouTELLO (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , o Pároco he Vigário collado da

aprefentaçáo do Reitor de S^ Miguel de Bobadela,

tem quarorze mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa fetenta e fcis léguas,

c de Braga quatorze , tem feíTenta moradores.

SouTELLO, Freguezia no Arccbifpado de Braga
^

tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco hc Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra . rende letenta mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta e duas léguas, e de Braga oi-

to, tem vinte e cinco vizinhos.

SouTKLLO, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santa Engracia , o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Padroado Real , tem oito mil
reis de côngrua 3 e o que rende o pé de altar: dif-

ta
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ta de Lisboa fetcnta c duas léguas^ e de Braga trin-

ta^ tem quarenta e cjuatro fogos.

S0UTELLO5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago Santo Adrião , o Pároco he Abba-
de da aprefcntâçáo da Mitra, rende cento e feteniâ

mil reis : difta de Lisboa feííenta c três léguas , e de

Braga três , tem quarenta moradores,

S0UTELLO3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago S. Miguel , o Pároco hc Abbade da

aprefentaçâo da Mirra 3 rende feiscenios mil reis : dif-

ta de Lisboa feíTenta ebuma léguas, e de Braga hu-

ma, tem cento e quarenta fogos.

SouTELLO , Freguezia no Bifpado de Lamego

,

tem por Orago Santa Maria Maior , o Pároco he

Abbade da aprefentaçâo da Micra , rende trezentos

mil reis: dífta de Lisboa feííenta léguas , e de La-

mego oito, tem fetenra moradores.

SouTELLO DE Aguiar , Freguezia no Arcebif-

pado de Braga , tem por Orago Sant-Iago Apofto-

lo, o Pároco he Reitor da aprefentaçâo da Mitra,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feílènta lé-

guas , e de Braga quatorze , tem cento e oitenta fo-

gos.

SouTELLO DE Gamoeda , Freguezia no Bifpa-

do de Miranda , tem por Orago S. Pedro Apofto-
lo 5 o Pároco he Cara da aprefentaçâo do Reitor de
Carregoza , tem féis mil reis de côngrua , e o que
rende o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas,

c de Miranda dez , tem cincocnta moradores.

SouTELLO de Pena-moirisca, Freguezia no Bit
pado de Miranda, tem por Orago S. Miguel , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçâo da Meza Capitular da
Sc de Miranda , tem doze mil reis de côngrua , e o
gue rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta lé-

guas , e de Miranda dez , tem trinta e féis vizinhos.

Sou-
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Souto ^ Fregueziano ArcebífpadodeBraga, tem
por Orago o Salvador j o Pároco he Prior da apre-

ientaçáo da Mitra , rende duzentos e cincoenra mil

reis : difta de Lisboa fcíTenta e huma léguas ^ e de
Braga duas, tem cento e vinte e três moradores.

Souto 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem
por Orago N. Senhora da Expedaçáo ^ o Pároco He

Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real 5 rende

duzentos mil reis ; difta de Lisboa cincoenta e nove
léguas 3 e de Braga duas , tem oitenta fogos.

Souto ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa feflcnta e cinco lé-

guas , e de Braga cinco , tem cento e quarenta c

dous vizinhos.

Souto y Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santo Ildefonfo 5 o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Abbade de Santa Maria de Moz ,

rende vinte mil reis : diita de Lisboa feííenta léguas ,

e de Braga trinta^ tem fetenta e hum vizinhos.

Souto ^ Freguezia no Bifpado do Porto j tem
por Orago S. Miguel ^ o Pároco he Reitor da apre-

íentação da Mitra , rende cento e fetenta mil reis

:

difta de Lisboa quarenta c fete léguas , e do Porto

cinco y tem duzentos e dous fogos.

Souto, Freguezia no Bifpadode Vifeu, tem por

Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mitra, rende trezentos mil rííis : difta de

Lisboa quarenta e cinco léguas , e de Vifeu quatro y
tem cento e noventa e féis vizinhos.

Souto , Freguezia no Bifpado de Vifeu y tem
por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo de Luiz de Vafconcellos e Al-
meida y rende trezentos mil reis : difta de Lisboa cin-

co-
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coenta léguas, e deVifeu huma, tem noventa mo-
radores.

Souto 3 Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago S. Silveftre , o Pároco he Cura da apre-

fentaçâo do Vigário de S.João da ViUa de Abran-
tes 5 tem doze mil reis de côngrua , e o que rende

pé de alçar : difta de Lisboa vinte e quatro léguas

,

e da Guarda trinta , tem trezentos e doze fogos;

Souto de Aguiar da Beira , Freguezia no Bif-

pado deVifeu, tem por Orago S. Sebaftiáo , o Pá-

roco he Cura da aprefenraçáo do Vigário de Curu-
che y rende vinte mil reis : difta de Lisboa cincoen-

la e quatro léguas , e de Vifeu féis 5 tem cento e

trinta vizinhos.

Souro da CarpalhozAv Freguezia no Bifpado

de Leiria , tem por Orago o Salvador , o Pároco he

Vigário daapreíentaçãoda Mitra, rende cento ecin-

coen-a mil reis : difta de Lisboa vinte e duas léguas,

e de Leiria duas, tem quinhentos e oitenta e féis vi-

zinhos.

Souto da Casa, Freguezia no Bifpado da Guar-
da , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco

he Prior da aprelentação do Padroado Real, rende

cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta e duas léguas , e da Guarda nove , tem duzen-

tos ® três fogos.

Souto maior , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Comba, o Pároco he Vi-

gário collado da aprefcntaçáo do Reitor de S. Lou-

renço de Riba pinhão , rende oitenta mil reis : dif-

ta de Lisboa oitenta léguas , e de Braga dezefels >

tem cento e trinta e nove vizinhos.

1 Souto maior , Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago hoje Santa Barbeira, amigamertre S.

Thomé , o Pároco he Abbade da aprefcntaçáo do
Pa-
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Padroado Real , rende duzentos mi! reis : diíla de

Lisboa fcíTcnta léguas , e de Vifeu oito 3 tem cen-

to c quinze vizinhos.

Souto de Penedono , Freguezia no Bifpado de

Lamego^ tem porOrago S. Pedro Apoftolo^ o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real

,

rende trezentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta lé-

guas 5 e de Lamego oito ^ tem cento e cjuarenta e

cinco fogos.

Souto de RebordÃos, Freguezia no Arcebif-

pado de Braga, tem por Orago o Salvador ^ o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo do Senhor da Vil-

la da Barca 5 rende feiscentos mil reis: difta de Lis-

t)oa feíTenta léguas 5 e de Braga quatro , tem cento

e cincoenta e nove vizinhos.

Souto do Sabugal j Freguezia no Bifpado de

Lamego 3 tem por Orago N. Senhora da Conceição,

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Vigário da Na-

ve do Sabugal , rende vinte mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta léguas , e de Lamego vinte , tem du-

zentos e vinte e féis moradores.

Souto do Sobradelo, Freguezia no Arcebif-

pado de Braga , tem por Orago N. Senhora dos Pra-

zeres 3 vulgo N. Senhora da Goma , o Pároco hc

Vigário da aprefentaçáo do Arcediago de Sobradelo

da Collegiada de Guiftiaráes, tem doze mil reis de

côngrua , e o que rende o pé de altar ; difta de Lis-

boa feíTenta léguas ^ e de Braga três ^ tem duzentos
e fetenta e féis vizinhos.

Souza , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Vicente Martyr^ o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo do Conde de Villa-nova , ren-

de feisceuios c feílènta mil reis : difta de Lisboa lef-

fentâ léguas , e de Braga cinco e meia ^ tem oiten-

ta e cinco fogos.

Sou-
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SouzEL ^ Freguczia no Arcebifpado de Évora ^5

tem por Orngo N. Senhora da Graça ^ o Pároco he
Prior da apreícntaçáo delRei pelo Tribunal da Mc-
2a da Confciencia^ rende três moios de trigo ^ cen-

to e cincoenta alqueires de cevada 5 e vinte mil reis

em dinheiro : difta de Lisboa vinte léguas , e de Évo-
ra fete 3 tem trezentos e oitenta e féis vizinhos.

SouzELLA 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Expeíiação 5 o Pá-
roco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra ^ rende qui-

nhentos mil reis: difta de Lisboa feíTenra léguas , e

de Braga cinco , tem cento e dezefeis moradores.

SouzELAS, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he
Vigário da aprefen tacão da Abbadcça Ciftercienfe de
Lorvão 5 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa

trinta e cinco léguas , e de Coimbra légua e meia 5

tem cento e oitenta e féis vizinhos.

SozA 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago S. Miguel ^ o Pároco he Reitor collado

da aprefentaçáo do Duque de Lafões ^ rende duzen-

tos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e

duas léguas ^ e de Coimbra fcte , tem cento e fe-

tenta e hum vizinhos.

SozELO 5 Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S.Pedro Apoftolo ^ o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo alternativa do Papa , e Bifpo ^ ren-

de quatrocentos e cincoenta mil reis ; difta de Lis-

boa cincoenta léguas ., e de Lamego oito^ tem cen-

to e icfienta e quatro fogos.

SU.
Su RAFEIRA 3 Freguezia no Bifpado do Porto , tem

por^Crago Sant-lago Apoftolo, o Pároco he Cura

da apíeíeniação do Abbade de Efpargo , rende íef''

ftn-
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fenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito lé-

guas, e do Porco cinco , tem oitenta e quatro fo-

gos.

Sul 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem pof

Orago Santo Adrião Abbade , o Pároco he Abba-

de da aprefentação do Conde Almirante , rende feis-

centos mil reis : difla de Lisboa cincoenta léguas
,

e de Vifeu quatro , tem duzentos e vinte e quatro

vizinhos.

Sul 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago^S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Vigário col-

lado aprefemado por El Rei pelo Tribunal da Meza
da Confciencia , rende cento e oitenta mil reis : dif-

ta de Lisboa quarenta e oito léguas , e de Vifeu três ,

tem trezentos e quarenta e quatro fogos.

SuzÃES 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da Aííumpçáo , o Pároco he

Vigário da aprefentação do Collegio de S. Jerony-

mo de Coimbra , rende oitenta mil reis ; difta de

Lisboa feíTenta c duas léguas , e de Braga vinte 5 tem
cento e trinta e féis moradores.

Santa Suzana , Freguezia no Arcebifpado de
Évora , tem por Orago a mefma Santa , o Pároco he
Capelláo Curado da aprefentação de ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia 5 rende cento e oi-

tenta alqueires de trigo 5 noventa de cevada , e dez
mil reis em dinheiro : difta 'de Lisboa doze léguas ^

e de Évora fete , tem cento e hum moradores.

Santa Suzana , Freguezia no Arcebifpado de
Évora , tem por Orago a mefma Santa 5 o Pároco
he Cura da aprefentação da Mitra , rende duzentos
c quarenta alqueires de trigo , e feíTenta de cevada

:

diíta de Lisboa vinte e duas léguas, e de Évora três,

tem fctenta moradores.

Ta-
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TAbaçÔ, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santiago Apoftolo , o Páro-

co he Abbade da aprefentaçâo da Mitra ^ ren-

de duzentos e trinta mil reis : dlfta de Lisboa fef-

íênta e cinco léguas ^ e de Braga cinco ^ tem vinte

c quatro vizinhos.

Taboa^ Freguezia no Bifpado de Coimbra^ tem'

por Orago Santa Maria Maior ^ ou N. Senhpra das

Neves , o Pároco he Prior da aprefentaçâo do Con-
de da Cunha 3 rende quatrocentos mil reis: difta de

Lisbca quarenta e duas léguas ^ e de Coimbra oito,

tem trezentos e vinte e três moradores.

Taboaças, Freguezia no Arcebifpado deBríiga,

tem por Orago S. juliáo ^ o Pároco he Abbade da

aprefentaçâo do Padroado Real ^ rende quatrocentos

mil reis: difla de Lisboa felTenta léguas j,
e de Bra-

ga três 3 tem cento e trinta e oito vizinhos.

Taboaço 3 Freguezia no Bifpado de Lamego 3 tem
por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Pároco he

Cura da aprefentaçâo do Reitor de Barcos 3 rende vin-

te e quatro mil reis : difla de Lisboa feíícnta léguas ,

e de Lamego quatro , tem cento e oitenta e quatro

fogos.

Ta BOA DEIXO 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem porC^rago S. Cypriano, o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçâo do Abbade de S. Fauílino, ren-

^de trinta mil reis : difla de Lisboa felTenta Jeguas,

e de Braga ires e meia 3 tem trinta e três morado-

res.

Taboado, Freguezia no Bifpado do Porto, tem

.por Ora^o o Salvador 3 o Pároco he Abbade y a

qual Abbadia anda litigiofa entre os Herdeiros de

An-
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António Gonfalo ^ rende quatrocentos mil reis : dif-

ta de Lisboa feííenta léguas , e do Porto nove 3 tem
cento e nove vizinhos.

Taboza 5 Fréguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Vigário

da aprefentâçáo do Deão da Sé de Braga , rende qua-

renta mil reis: difta de Lisboa felTenta léguas , e de

Braga légua e meia ^ tem oitenta c nove fogos.

Taboza das Arnas , Fréguezia no Bifpado de
Lamego 5 lem por Orago Santo António, o Páro-

co he Cura da*aprefentaçáo do Commendador Mal-
tez de Cernancelhe, rende vinte mil reis : difla de

'Lisboa cincoenta e cinco léguas 5 e de Lamego fete,

tem cincoenta vizinhos.

TABOEIRA5 Fréguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. Marcos , o Pároco he Capelláo

Curado da aprefentâçáo de ElRei pelo Tribunal da
Meza da Confciencia ^ rende cento e trinta alquei-

res de trigo 5 noventa de cevada ^ e dez mil reis em
dinheiro : difta de Lisboa vinte e oito léguas , e de
Évora dezefeis , tem noventa e três vizinhos.

Tadim, e Fradjelos, Frcgnezias no Arcebifpa-

do de Braga j Tadim, tem por Orago S. Bartholo-

meu Apoftolo ; e Fradclos , S. Martinho Bifpo , duas
Igrejas Curadas por hum fó Poroco ^ que he Abba-
dc da aprefentâçáo da Mitra , rende trezentos e fef-

fenta mil reis : difta de Lisboa feílênta léguas 5 e de
Braga Icgua e meia j Tadim 5 tem quarenta e cinco

fogos ; e Fradelos y quarenta e hum moradores.

Tagilde ^ Fréguezia no Arcebifpado de Braga
5

tem por Orago o ^Salvador , o Pároco he Abbadc
da aprefentâçáo da Mitra, rende feisccntós e oiten-

ta mil reis : difta de Lisboa feffenta léguas , e de Bra-
ga quatro , tem cento e vinte vizinhos.

TaiÃo 3 Fréguezia no Arcebifpado de Braga, tem
P^rí. 11. Q^ por
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por Orago Santa Marinha , o Pároco he Cura Ja
aprefentação do Padroado Real, tem oito mil reis

de côngrua ^ c o que rende o pé de altar : difla de
Lisboa feflenta e oito léguas , e de Braga nove , tem
cento e fetenta e quatro vizinhos.

TaÍde, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem
por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário col la-

do da aprefentação das Religiofas do Convento da

Piedade 5 e Remédios da Cidade de Braga , tem de

renda feíTenta mil reis : difta de Lisboa feííenta c
duas léguas , e de Braga três ^ tem duzentos mora-
dores.

Talega 5 Freguezia no Bifpado de Elvas , tem
por Orago N. Senhora da AíTumpçáo 3 o Pároco he
Cura da aprefentação da Mitra , rende quatrocentos e

vinte alqueires de trigo , e três moios de cevada : dif-

ta de Lisboa trinta e duas léguas, e de Elvas fete,

tem cento e quatro vizinhos.

Talha, Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go S. João Baptifta , o Pároco he Cura* da aprefen-

tação da Meza da Fazenda da Univerfidade de Co-
imbra, tem dezefeis mil reis de côngrua, feííenta c

quatro alqueires de trigo , hum tonel de vinho , qua-

tro cântaros de azeite , e o que rende o pé de altar

,

que ferão até quarenta mil reis : difla de Lisboa duas

léguas , tem cento e cito vizinhos.

Talhadas, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Prior da

aprefentação do Padroado Real , rende quatrocentos

mil reis: difta de Lisboa quarenta e trcs léguas, e

de Coimbra nove , tem quarenta e féis vizinhos.

Talhas , Freguezia noBiípado de Miranda, tem
por Orago S. Miguel, o Pároco he Cura da apre-

fentação do Abbade de Serapicos 3 tem féis mil reis

de côngrua, e o que rende o fé de altar: difta de

Lis-
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Lisboa fetenta e oiro lesuas ^ e de Miranda féis ^ tem
cento e dezefeis moradores.

Talhinhas 5 Freguezia no Bifpado de Miranda^

tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo, o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçâo da Cafa de Bragan-

ça , rende trezentos mil reis: difta de Lisboa íeten-

ta e quatro léguas, e de Miranda féis, tem quaren*

ta e fete fogos.

Tamengos, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Prior

da aprefentaçâo do Cabido da Sé de Coimbra , ren-

de quatrocentos mil reis : difta de Lisboa trinta e cin-

co léguas 5 e de Coimbra quatro , tem duzentos e
cinco fogos.

Tancos , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go N. Senhora da Conceição , o Pároco he Prior da
aprefentaçâo do Marquez de Tancos , rende cem mil
reis : difta de Lisboa vinte léguas , tem duzentos e
oitenta fogos.

Tangil 3 Freguezia no Arcebifpâdo de Braga 5 tem
por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da apre-

fentaçâo da Cafa do Infantado , rende cento e vinte

mil reis: difta de Lisboa fetenta e cinco léguas» e

de Braga nove , tem quatrocentos e cincoenta e qua-

tro fogos.

Tapkus 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago o Eípirito Santo ^ o Pároco he Vigário

collado da aprefentaçâo de ElRei pelo Tribunal dâ
Meza da Confciencia 5 rende cento e trinta mil reis:

difta de Lisboa trinta e duas léguas ^ e de Coimbra
quatro, tem vinte e hum moradores.

Tarouca y Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo y o Pároco he Reitor
da aprefentaçâo do D. Abbade Ciftercienfe do Mof-
tciro de Salzedas , rende quarenta mil reis ; difta de

C^ii Lis*
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Lisboa clncoehta c quatro léguas . e de Lamego hu-
ma^ tem cento e hum moradores.

TarouqueLa 5 Freguezia no Bifpado de Lame-
go 5 tem por Orago Santa Maria Maior , o Paroca
he Reitor coUado da aprefentaçáo das Religiofas de
S. Bento da Cidade do Porto 3 rende trezentos e vin-

te miLreis: difta de Lisboa ícflenta e duas léguas,
e de Lamego fete 5 tem cento e quarenta e quatro

fogos.

Tavarede 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Martinho Bifpo, o Parocó he Cu-
ra da aprefentaçáo do Cabido da Sé de Coimbra , tem
dezefeis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa trinta léguas , e de Coimbra
fete, tem cento e trinta e oito vizinhos.

Taveiro, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Lourenço , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo da Mitra , rende quarenta mil reis : dif-

ta de Lisboa trinta e féis léguas , e de Coimbra hu-

ma, tem fetenta e quatro fògos.

Tavira , Cidade no Reino do Algarve , tem duas

Freguezias ^ Santa Maria ^ o Pároco he Prior da apre-

fentaçáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da Ccn-
fciencia , rende cento e quarenta e quatro alqueires

de trigo 5 noventa de cevada, e dez mil reis em di-

nheiro : difta de Lisboa quarenta léguas , e de Fa-

ro, Cidade Capital do Bifpado, cinco, tem mil tre-

zentos e dezoito fogos.

Sant-Iago , o Pároco he Prior da aprefen-

taçáo alternativa do Papa , e Bifpo , rende cento e

quarenta e quatro alqueires de trigo , fetenta c dous

almudes de mofto , e dous mil reis em dinheiro , tem
feisccntos e»feíTenra e trcs vizinhos.

Távora , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Purificação, o Páro-

co
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CO he Abbade da aprefentação do Vifconde de Vil-

la-nova de Cerveira ^ rende c|uinhentos mil reis : dif-

ta de Lisboa fcíTenta e oito léguas , e de Braga cin-

co, tem cento e trihta e fete vizinhos,

Távora^ Freguezia noBifpado de Lamego, tem
por Orago S. João Baptifta, o Pároco he Abbade
da aprefentação do Padroado Real, rende trezentos

e cincoenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e qua-

tro léguas , e de Lamego quatro e meia , tem cento

e oito vizinhos.

Távora , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Viceríte Martyr , o Pároco he Vi-
gário da aprefentação do Abbade de Santa Maria de

Távora , rende felTenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas, e de Braga cinco ^ tem oitenta e cin-

co fogos.

Tazem , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago >3. Senhora da AíTumpção , o Pároco he

Vigário da aprefentação do Commendador Maltez de

S. João da Corveira , rende feííenta mil reis: difta de
Lisboa feííenta léguas , e de Braga dczeftíisi^j tem viix"'

te e fete vizinhos.

TE
Teixeira , Freguezia no Bifpado de Miranda ,

tem por Orago S. Bartholomeu, o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Abbade de Travanca , tem
féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas^ , e de Miranda
cinco , tem trinta e cinco vizinhos.

Teixeira, Freguezia noBifpado do Porto, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he Abba-
de da aprefentação do Conde de Unhão , rende oi-

tocentos mil reis : difta de Lisboa feííenta e duas lé-

guas , e do JPorto doze y tem cento c quarenta fogos»

Tei-
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Teixeira , Freguezia no Bífpado de Coimbra
,

tem por Orago Santa Ifabel , o Pároco he Cura da
aprefcntação do Vigário da Villa de Coja ^ tem qua-
torze mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de
altar: difta de Lisboa quarenta léguas, e de Coim-
bra oito 3 tem feíTenta e fete fogos.

TeixeirÔ, Freguezia noBifpado do Porto, tem
por Orago N. Senhora da Aííumpção , o Pároco he
Vigário da aprefencaçâo do Reitor de Villa-marim,

tem onze mil e trezentos reis de côngrua, e o qi]fi

rende o pé de altar : difta de Lisboa feílènta léguas,

c do Porto doze , tem feííenta e ires vizinhos.

Teixozo , Freguezia noBifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhora da Expeílaçâo, o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Padroado Real , tem de ren-

da cento e vinte mil reis : difta de Lisboa quarenta

e quatro léguas, e da Guarda cinco, tem quinhen-

tos e dezenove fogos.

Telha , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go Santo 'André Apoftolo , o Pároco he Vigário col-

lado da api^fentaçâo do povo , rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa três léguas , tem vinte e três

moradores.

Telhado , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N, Senhora da Expeftaçáo , o Pá-

roco he Abbade da aprefeniação da Mitra, rende feis-

centos mil reis : diita de Lisboa cincoenta e quatro

léguas, e de Braga duas , tem cento e treze vizinhos.

Telhado , Freguezia no Bifpado da Guarda , tem

por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Cabido da Sé da Guarda, ren-

de cento e cincoenta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta léguas , e da Guarda oito , tem noventa e qua-

tro fogos.

Talões , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem
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tem por Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo do Commendador de Malta Gonfalo

Chriftováo Teixeira Coelho de Mello Pinto de Mef-

quira , rende cento e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feííenta léguas y e de Braga treze , tem du-

zentos e quarenta fogos.

Tenda ES , Fre^uezia no Bifpado de Lamego, tem

por Oi-ago Santa Chriílina , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo do Padroado Real y rende quatrocen-

tos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cinco lé-

guas ^ e de Lamego quatro y tem trezentos e trinta

fogos.

TenÕes 3 Freguezia no Arcebífpado de Braga ^ tem

por Orago Santa Eulália , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Deão da Sé de Braga , rende feííen-

ta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas 5 e de Bra-

ga hum quarto de légua y tem cincoenta e fete fo-

gos.

Tentúgal 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago N. Senhora da Affumpçáo y vulgo dq.

Mourão y o Pároco he Prior da aprefentaçáo do Du-
que do Cadaval , rende trezentos mil reis : difta de

Lisboa trinta e féis léguas 5 e de Coimbra duas 3 tem
trezentos e feííenta e dous vizinhos.

Terena y Freguezia no Arcebifpado de Évora,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Prior da aprefentaçáo do Padroado Real y rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa vinte e fete léguas ,

e de Évora fete , tem duzentos e fetenta e hum vi-

zinhos.

Terranho 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago S. Martinho Bifpo y o Pároco he Abba-
de da aprefentaçáo do Padroado Real , rende duzen-
tos mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas , c de
Vifeu dez , tem noventa c féis vizinhos.

Ter-
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Terrozo 5 Fre^uezia no Bifpado de Miranda

,
tem por Orago S. Thomc Apoílolo , o Pároco he
Abbadc da aprefenraçáo da Mitra 3 rende duzentos
mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de Mi-
randa dez 3 tem trinta e fete vizinhos.

Terrozo 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga
^

tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Pá-

roco he Reitor da aprefentaçáo do Padroado Real

,

rende duzentos e cincoenta mil reis; difta de Lisboa

cincoenta e cinco léguas , e de Braga cinco , tem
cento e cincoenta vizinhos.

Terrugem ^ Freguezia no Bifpado de Elvas, tem
por Orago Santo António j o Pároco he Cura da
aprefentaçáo da Mirra , rende duzentos e cincoenta

alqueires de trigo , c noventa de cevada : difta de

Lisboa vinte e cinco léguas , e de Elvas duas , tem
cento e féis moradores.

Terrugem 5 Freguezia no Patriarcado , tem por
Orago S. João Degollado 5 o Pároco he Prior da

aprelentação da Rainha , rende trezentos e cincoen*

ta mil reis : difta de Lisboa quatro léguas 5 tem du-

zentos e cincoenta vizinhos.

TH

S. Thecla, Freguezia no Arcebifpado de Braga,
tem por Orago a mcfma Santa , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do Abbade de Santo Efteváo

,

tem féis mil reis de côngrua, e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Bra*

ga duas, tem vinte e quatro vizinhos.

S. Thegla de Basto , Freguezia no Arcebifpa-

do de Braga , tem por Orago a mefma Santa ,. o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende qua-

trocentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa fef-
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fenta e três léguas ^ e de Braga oito , tem cento c

cincoenta vizinhos.

S. Theotonio^ Freguezia no Arcebifpado deE-
vora 5 tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco

he Cura da aprefentação da Mitra , rende duzentos

e quarenta alqueires de trigo : difta de Lisboa trin-

ta léguas 5 e de Évora trinta e duas^ tem trezentos

e cincoenta e hum vizinhos.

Thomar 5 VíIIa na Provincia da Eftremadura y

mllius Dioecefís y tem huma fó Freguezia ^ Curada por

dous ParocQS y e confta de novecentos e cincoenta

e três vizinhos.

N, Senhora da AíTumpçáo 5 vulgo N. Se-

nhora dos Olivaes , o Pároco he Vigário aprefenta-

do por ElRei pelo Tribunal da Meza da Confcien-

cia 5 rende duzentos mil reis : difta de Listoa vin-

te e duas léguas.
— S. ]oáo Baptifta y o Pároco- he Cara coita-

do damefmaaprefentaçáoj rende duzentos mil reis.

Pertencem a efta Paroquia todos os Frcguezes y qus

vivem i?itra muros da Villa ; e á Matriz de Santa Ma-
ria 5 os que exiftem nos fuburbios da Villa y e efpa-

Ihados pelos montes.

TI

TiNALHAS 5 Freguezia no Blfpado da Guarda ,

tem por Orago N. Senhora da Afíumpção, o Páro-

co he Cura da aprelentaçáo alternativa do Amieiro
mór y e Vigário de S. Vicente da Beira, tem oito

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar:

difta de Lisboa quarenta léguas , e da Guarda doze ,

tem cento e feíTenta e nove fogos.

TiNHELA y Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago N. Senhora da AíTumpçáo y o Pároco he

Vigário da aprefentação da Mitra y rende vinte mil

reis

:
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reis : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de Miranda
dezoito 5 tem feííenta e fete fogos.

TiozELO 3 Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago Santo André Apoftolo , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo da Mitra ^ rende quarenta edoiis

mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Mi-
randa quatorze y tem trinta e cinco vizinhos.

TO
To 3 Freguezia no Bifpado de Miranda, tem por

Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Padroado Real , tem oito mil

reis de côngrua , c o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa fetenta e cinco léguas, e de Miranda

cinco, tem noventa moradores.

Tojal (Santo Antão do) Freguezia no Patriarca-

do , he Priorado unida à Mitra , e rende a cfta hum
conto e feisccntos mil reis, e aprcfenta o Vigário,

que hoje tem o titulo de Prior , ao qual rendem os

dízimos de miunças cento e cincoenta mil reis ; ten-

do outro tanto rendimento dous Beneficiados , fora

o pé de altar ; a Mitra lhe da de côngrua dous mo-
ios de trigo , hum de cevada , huma pipa de vinho ,

féis cântaros de azeite , dous moios de fal , e cin-

coenta mil reis em dinheiro: difta de Lisboa três lé-

guas, tem trezentos moradores.

Tojal , Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-

go S. Juliáo , o Pároco he Cura da aprefentaçáo do

Prior do Mofteiro de S.Vicente de Fora de Lisboa,

rende hum moio de trigo , huma pipa de vinho , cin-

co cântaros de azeite , e dez mil reis em dinheiro

:

difta de Lisboa três léguas, tem cento e fetenta etres

moradores.

ToLÕES , Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago Santo André Apoftolo y o Pároco

hc
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hc Reitor da aprefentaçáo do Cabido da Collegia-

da de Guimarães , rende duzentos c cincoenta mil

reis : diíla de Lisboa feíTenta e quatro léguas ^ c ds

Braga fete , tem trezentos c noventa e leis vizinhos.

ToLÕES , Fregnezia uo Bifpado do Porto ^ tem
por Orago Santa Comba 3 o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Reitor de S. João de Ovil y tem féis

mil e duzentos reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa feíTenta e cinco léguas ^ e

do Porto onze , tem trinta e hum moradores.

ToLozA 5 Fregnezia no Priorado do Crato , tem:

por Orago N. Senhora da Encarnação j o Pároco he

Reitor Cura da aprefentaçáo do Grão Prior ^ rende

dous moios de trigo , huma pipa de vinho ^ e dous
mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta c oito

léguas 5 e do Crato duas 5 tem cento e nove vizinhos.

ToNDA 5 Fregnezia no Bifpado de Vifeu , tem por

Orago o Salvador 3 o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo do Padroado Real , rende duzentos e feten-

ta mil reis: difta de Lisboa quarenta e oito léguas,

c de Vifeu três , tem cento e fetcnta fogos.

Tondela 5 Fregnezia no Bifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora da AíTumpçáo , o Pároco he

Vigário da aprefentaçáo da Mitra , rende fetenta mil

reis : difta de Lisboa quarenta e oito léguas , e' de

Vifeu três, tem duzentos e hum vizinhos.

S. T0RCATO5 Freguezia no Arccbifpado de Bra-

ga , tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he

Vigário confirmado da aprefentaçáo do Cabido da

Collegiada de Guimarães , rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Braga trcs, tem
cento e fetenta fogos.

S. ToRCATO, Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra, tem por Orago o mefmo Santo, o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos c

qua-
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quarenta alqueires de pão meado : difta de Lisboa

nove léguas e meia ^ e de Évora dez ^ tem oitenta

e féis vizinhos.

ToRGUEDA 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga ;, tem por Orago o Salvador ^ o Pároco hc Rei-

tor da aprefentaçáo dos Religiofos de S. Jeronymo
de Belém ^ rende vinte c cinco mil reis : difta de Lis-

boa feílènra e quatro léguas, e de Braga doze, tem
duzentos e vinte e cinco vizinhos.

Torno (S. Pedro Fins do) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , tem por Orago S. Felis , o Pá-
roco hc Abbade da aprefentaçáo do D. Abbade Be-

neditino do Mofleiro de Bombeiro , rende cento e

cincoenta mil reis : difia de Lisboa cincoenra e no-

ve léguas , e de Braga féis , tem cento e quarenta e

dous vizinhos.

Tornada , Freguezia no Patriarcado, tem por

Orago N. Senhora da Annimciaçáo , o Pároco hc

Cura da aprefentaçáo do Prior do Convento de Val-

bem-feito da Ordem de S. Jeronymo , com o voto

dos Beneficiados de Sant-Iago de Óbidos , rende cen-

to e trinta mil reis; diftâ de Lisboa quinze léguas,

tem cento e fetenta e cinco fogos.

Torrados , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago S.Pedro Apoftolo, o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e trinta

mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas, e de Bra-

ga cinco e meia , tení cento e quarenta e féis vizi-

nhos.

Torrão , Freguezia no Arcebifpado de Évora ,

tem por Orago N. Senhora daAíTumpção, o Páro-

co he Prior àa aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal

da Meza da Confciencia , rende cento e oitenta al-

queires de trigo , cento e vinte de cevada , e vinte

Hiil reis em dinheiro : difta de Lisboa quinze léguas,

e de
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c de Évora fetc^ tem quatrocentos c cfuinze mora-

dores.

TorrSo, Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago Santa Clara ^ o Pároco he Cura da apre^

lèntaçáo das Religiofas dè Santa Clara do Porto , ren-

de trinta mil reis : difta de Lisboa feíTenta c duas lé-

guas ^ e do Porto féis 5 tem duzentos c quinze fo-

gos.

Torre ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção^ o Pároco he

-Vigário da aprefentação do Reitor de S, Joáo de Con-
cieiro^ rende trinta -mil reis; difta de Lisboa feíTen-

ta léguas 3 e de Braga duas ^ tem feíTenta e hum vi-

zinhos.

Torre 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Abba-

de da aprefentação da Cafa do Infantado 3 rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e cinco lé-

guas ^ e de Braga nove, tem duzentos e quinze fo-

gos.

Torre , Freguezia no Arcebifpado de Braga 3 tem
por Orago o Salvador 3 . o Pároco he Vigíírio da apre-

fentação do Prior da Ordem de São Domingos do
Convento de Santa Cruz de Viarína 3 rende quaren-

ta mil reis : difta de Lisboa feíTènca léguas 3 e de Bra-

ga cinco 3 tem cincocnta e hum moradores.

Torre de D. Chama 3 Freji^uezia no Bifpado de
Miranda 3 tem 'por Orago N. Senhora da Encarna-

ção 3 o Pároco he Cura da aprefentação do Abbade
de Guide 3 tem féis mil reis de côngrua y t o que
rende o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas

,

e de Miranda quatorze3 tem noventa e cinco fogos.

Torre dos Coelheiros 3 Freguezia no Arcebif-

pado de Évora 3 tem por Orago N. Senhora do Ro-
fario^ o Pároco he Capelláo, vulgo Prior da apre*

fen-
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fentação da Cafa dos Cogomhihos ^ rende duzentos
mil reis : difta de Lisboa vinte legiias , e de Évora
trcs^ tem cincoenta vizinhos.

ToRREDEiTA * Freguczia no Bifpado de Vifeu ,
tem por Orago N. Senhora da Annunciaçáo , o Pá-
roco he Vigário collado da aprefentaçáo do Cabido
da Sé de Vifeu , rende cento e fetenta mil reis : dif-

ta de Lisboa quarenta e cinco legues , e de Vifeu
légua e meia , tem trezentos e fete fogos.

Torre de Moncorvo ^ Freguezia no Bifpado
de Miranda j tem por Orago N. Senhora da AíTum-
pção 5 o Paròco he Reiror da aprefentaçáo de ElRei
pelo Tribunal da Meza da Confciencia^ rende no-
venta mil reis : difta de Lisboa feííenta e três léguas,

e de Miranda treze, tem quatrocentos e feííenta fo-

gos.

Torre DE Moncorvo, Freguezia no Arcebif-

})ado de Braga , tem por Orago N. Senhora da Af-

umpção 5 o Pároco he Reitor da aprefentaçáo do
Padroado Real , rende cento e"quarenta mil reis : dif-

ta de Lisboa feíTenta e quatro léguas , e de Braga

vinte e oito , tem quatrocentos e feííenta fogos.

Torre do PinhXo , Freguezia no Arcebifpado

de Braga 5 tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o
pároco he Vigário collado da aprefentaçáo da Mitra ,

rende cem mil reis; difta de Lisboa feííenta e huma
léguas 5 e de Braga dezefeis , tem cento e feííenta

fogos.

Torre do Terranho, Freguezia no Bifpado de

Vifeu 5 tem por Orago N. Senhora do Pranto , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real

,

rende" duzentos e fetenta mil reis : difta de Lisboa

feííenta léguas , e de Vifeu nove , tem oitenta e três

vizinhos.

Torre de Val de todos , Freguezia no Bif-

pa-
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pado de Coimbra , tem por Orago N. Senhora da

Graça 5 o Pároco he Cura da aprefencaçáo do Cabi-

do (kSé de Coimbra, rende cincoenta mil reis: dif-

ta de Lisboa vinte e quarro léguas , e de Coimbra

cinco, tem dezenove vizinhos.

Torre das Vargens, Freguezia noBifpadode

Portalegre , tem por Orago N. Senhora da Graça y

o Pároco he Prior da aprefentação do Marquez de

Fronteira, rende cento c quarenta mil reis : difta de

Lisboa vinte e cinco léguas , e de Portalegre íete ,

tem trinta e três moradores.

Torre de Villella, Freguezia noBifpado de

Coimbra, tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pá-

roco he Cura annual da aprefentação das Religiofas

Bernardas de Lorvão , rende trinta mil reis : difta

de Lisboa trinta e cinco léguas , e de Coimbra hii-

ma 5 tem feííenta moradores.

Torres , Freguezi^ no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago Santa Águeda , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Vigário de S. Pedro de Trancozo , tem
nove mil reis de côngrua , e o que rende o pé de
altar : difla de Lisboa quarenta e huma léguas , e de
Vifeu nove , tem trinta e cinco vizinhos.

Torres Novas, Villa no Patriarcado , tem qua-

tro Frcguczias , S. Pedro , o Pároco he Prior col-

lado da aprefentação do Padroado Real, rende hum
conto de reis : diíta de Lisboa dezenove léguas , tera

duzentos e quarenta e hum vizinhos.

Salvador, o Pároco he Prior da mefma apre-

fentação , rende quinhentos mil reis , tem trinta fo-

fos.

Sant-Iago , o Pároco he Prior da mefma
aprefentação , rende feiscentos mil reis , tem quinhen-
tos c quarenta fogos.

Santa Maria , o Pároco he Prior da mef-

ma
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ma aprefentação , rende oitocentos mil reis ^ tem
trezentos e oitenta e cinco fogos.

Torres Vedras ^ Villa no Patriarcado ^ tem qua-
tro Freguezias , S. Pedro 3 o Pároco he Prior colla-

do da aprefentação da. Rainha ^ rende quatrocentos

mil reis : difta de Lisboa fete léguas ^ tem trezentos

e trinta e hum vizinhos.

Santa Maria do Caftello ^ o Pároco he Prior

collado da aprefentação do Padroado Real 5 rende
quinhentos mil reis ^ tem cento e quarenta e hum vi-

zinhos.

Sant-Iago , o Pároco he Prior da aprefen-

tação da Mitra 5 rende fetecentos mil reis^ tem tre-

zentos e trinta e hum vizinhos.

S. Miguel 5 o Pároco he Prior da aprefen-

tação do D. Abbade Geral de Alcobaça y rende feis-

centcs mil reis, tem cento e dez moradores.

ToRRCZELO
j, Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago N. Senhora do Rofario y o Pároco
he Cura da aprefentação do Prior da Várzea de Mo-
lugem 3 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta c oito léguas , e de Coimbra doze , tem cen-

to e hum moradores.

ToRTOZENDO , Freguczia no Bifpado da Guar-
da 3 tem por Orago N. Senhora da Oliveira 5 o Pá-
roco he Prior da aprefentação do Padroado Real ,

rende trezentos mil reis: difta de Lisboa quarenta c

duas léguas , e da Guarda fete , tem trezentos e trin-

ta e cinco vizinhos.

T0UGUES5 Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S.Vicente Martyr, o Pároco he Abba-
de da aprefentação alternativa do Bifpo , e Balío de

LcçaMaltez, rende trezentos e vinte mil reis: dif-

ta de Lisboa cincoenta e féis léguas , c do Porto qua-

tro 3 tem quarenta e nove fogos,

Tou-
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ToúGUiNHA ^ Freguezía lio Arcebífpadò de tíra-

. ga, tem por Orago N. Senhora da Expcflaçáo, o

Pároco he Vigário collado da aprefentaçâo da Ca-

mera Ecclefiaítica de Braga , rende quatrocentos mil

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas y e de Braga ciíi-

CO5 terh cento e trinta e quatro vizinhos^'

T0UGUINKÔ5 Fregueziâ no Arcí;bifpado de Brá-»^

ga, tem por Orago o Salvador , o Pároco he Ab-
' bade da apfefentaçáo da Mitra ^ rende oitocentos mil

reis : difta de Lisboa feíTenra léguas ^ e de Braga -cin-'

CO 5 rem noventa e hum vizinhos.

TouLÕES^ Fregueziâ no Bifpado da Guarda, tem

por Orago Santo Anronió 3 o Pároco he Cura da
' aprefentaçâo do Prior de S. Miguel de Monfant0 3

tende trinca mil reis: difta de Lisboa quarenta eciri-

CO léguas 5 e da Guarda treze ^ tem dezcnove vízi-i

nhos.
, .

'

.

TouRAEÍs 5 Fregueziâ no Bifpado de Coimbra
^

tem por Orago o Salvador , o Pároco he Cura da

apreíentação do Cabido da Sé de Coimbra 5 rende

cento e cinccenta mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta e quatro léguas, e de Coimbra doze -3 tem duzen-

tos e cincoenta e dous vizinhos.

T0UREGA3 Fregueziâ no Arcebifpado dcEvoía^
tem por Orago N. Senhora da AíTúmpçâo, o Páro-

co he Cura da aprelèntação do Arceblipo , rende tre-

zentos e feííenta alqueires de trigo , e cento e dezenové

de cevada : difta de Lisboa dczenove léguas , c dé

Évora duas , tem cento e doze vizinhos.

Touro 3 Fregueziâ no Bifpado de Lamego, tem
pof Orago S. Sebaftiáo , o Pároco he Vigário da
aprefentaçâo do Comilieíidador de Malta, rende cen-

to e vinte mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas^

c de Lamego quatro , tem duzentos e vinte féis mo-
radores*

IPan, IL R Tou.-
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Touro > Freguezia no Blfpado da Guarda ^ tem

por Orago N. Senhora da AíTumpçáo ^ o Pároco he
Vigário da aprefentaçáo de ElRei pelo Tribunal da
Meza da Confciencia, rende quarenta mil reis: dif-

ta de Lisboa cincoenta léguas ^ e da Guarda três ^

tem duzentos c feflenta fogos.

TouTO, Freguezia no Bifpado da Guarda ^ tem
por Orago Santa Gatharina , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Prior de Jarmelo^ tem quatro mil

reis de côngrua 5 e o que rende o pé de altar; diíla

de Lisboa feíTenta léguas ^ e da Guarda três ^ tefti

trinta e dous moradores.

T0UTOZA5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Chriftina^ o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra ^ rende cento e qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e oito lé-

guas , e de Braga oito ^ tem vinte e cinco morado-

res.

TouvEDO 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Lourenço, o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo da Mitra , rende quatrocentos mil

reis: difta de Lisboa feíTenta e quatro léguas, e de

Braga cinco, tem noventa e dous vizinhos. ^^

TouvEDO, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago ò Salvador , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Abbade de S. Lourenço deTou-
vedo, rende trinta mil reis: difta de Lisboa feííen-

ta e quatro léguas , c de Braga cinco , tem cincoen-

ta e hum moradores.

TR
TragozA , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Expeílaçáo ^ o Páro-

co he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende du-

zentos c oitenta mil reis: difta de Lisboa feíTenta e

três



ires legtjaSj e de Braga quatro e ratía^ tem fetentâ

e dons vizinhos.

TxRAMAGAL y Freguezla no Blfpado da Guarda ,

tem por Orago N. Senhora da Oliveira, o Pároco

íie Cura da aprefentaçáo do Vigário de S. Vicente

da Villa de Abrantes, rende quarenta mil reis: difr

ta de Lisboa vime e duas léguas, e da Guarda trin-

ta , tem cento e dous moradores.

Trancozelos, Freguezia no Bifpado deVifeu^

tem por Orago o Salvador, o Pároco he Cura da
âpfeíentação do Abbade do Caftello de Penalva , tem
féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de ai*

tar: difta de Lisboa cincoentá léguas , c de Vífeu
três 5 tem ictenta e oito fogos.

Trancozo j Villa no Bifpado de Vifeu , tem íeis

Frcguezias, S. Pedro , o Pároco he Vigário da apre-»

fentaçáo do Padroado Real , rende quarenta mil reis t

difta de Lisboa çincoenta e quatro léguas, e de Vi-
feu nove, tem vinte e nove vizinhos.

• Santa Maria de Guimarães , o Pároco hd
Abbade da aprefentaçáo do Conde de Povolide , ren-

de três mil cruzados, tem cento e cincoentá e qua-
tro vizinhos.

N. Senhora da Freftâ, chamada antigamen-
te do Sepulcro , o Pároco he Abbade da aprefenta-^

çáo alternativa do Papá, eBifpo, reftde oitenta mil
reis , tem cincoentá e cinco fogos.

S. Joáo Baptifla ijitra muros , o Parodo hc
Reitor da aprefentaçáo do Padroado Real , rende qua<
tenta mil reis, fctenra e cinco alqueires de centeio

^

e o pé de altar , que rendera trinta mil reis , tem
noventa e três vizinhos.

^ Sant-Iago , o Pároco he Atbíide da apre*
fentação do Conde de Povolide, rende cento e oU
xenta mil reis, tem çincoenta e oito foiíof»

R ii ^5-
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Cura da aprcfcntação do Gommendador de Malta ,

tem dez mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé
de alrar, tem quarenra e quatro fogos.

Tr-andeirAS, Freguczía no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Ora^o o Salvador, o Pároco he Ab-
bade • da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa felTenta léguas , e de Braga hu-

ma , tem quarentas dous vizinhos.

Trapa , Freguezia no Bífpado deVifeu, tem por

Oragp S. Mamede 5 o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo das Mifericordias deVifeu, edeBouzela,
e de outros Padroeiros Seculares por alternativa , ren-

de fciscentos mil reis : diíla de Lisboa cincoenta lé-

guas, e de Viieu quatro 5 lem cento e cincoenta c

lete vizinhos.

Travaços^ Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Martinho Bifpo y o Pároco he Ab-
bade da apreíentaçáo da Mitra , rende duzentos e oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa íeíTenta e duas léguas ,

e de Braga três , tem cento e féis moradores.

TravaçÔs, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Thomé Apoílolo , o Pajroco hc

Reitor da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e cin-

coenta mil reis ; difta de Lisboa feflènta léguas, e

de Braga três e meia, tem duzentos moradores.

TravaçÔs , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S.Martinho Bifpo, o Pároco he\ i-

gario da apreíentaçáo do Abbade de S. Martinho de

Rio mào , rende trinta mil reis: difta de Lisboa fef-

lènta e duas léguas, e de Braga duas e meia, tem

quarenta moradores. -

Travanca, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago N. Senhora da Aífumpção , o Pa-

.Toco he Abbade apreíentado pelo Gommendador de

Al-



T R 259

Algozo da Ordem de Malta 5 nos mezcs de Março ,

Junho j Setembro 5 e Dezembro 5 nos outros mezes

he da aprcfeniaçáo da Mitra , rende duzentos mil

reis : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de Miranda

quatro 5 tem oitenta moradores.

Travanca, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Cura da

apref*. nraçáo do Reitor de Paço , tem de côngrua oi-

to mil e quinhentos reis, e o que rende o pé* de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de MkanJa
treze, tem quarenta e nove fogos.

Travanca , Freguezia no Bifpado de Vifeu-^ tem
por Orago .0 Salvador , o Pároco he Cura da apre-

lentaçáo dò Abbade de Santa Maria das Chans^ ren-

de vinte mil reis: difta de Lisboa clncoenta léguas,

e de Vifeu quatro, lem feíTenta e féis vizinhos.

Travanca, Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago o Salvador , o Parocjo he Vigário

Regular Monge de S. Bento triennal, da aprefenta-

çáo do D. Abbade do mefmo Mofteiro de Travan-
ca, rende cincoenta mil reis: difta de Lisboa cinco-

enra e nove léguas, e de Braga fete , tem cento e

vinte e cinco vizinhos.

Travanca, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor do Convento de Santo Eloi da
Vílla da Feira , rende quarenta mil reis : difta de Lis-

boa quarenta e cinco léguas, e do Foito cinco , tem
cento e vinte e quatro vizinhos.

Travanca do Douro , Freguezia no Bifpado de
Lamego , tem por Orago Santa Leocadia , o Páro-
co he Abbade da aprefcntaçáo da Mitra , rende qui-
nhentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta è duas
léguas 3 e de Lamego fete ^ tem noventa e féis vi-

zinhos.

Tra-
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Travanca de Farinha podre , Freguezía no

Bifpado de Coimbra ^ tem por Orago Sant-Iago A*
poflolo 3 o Pároco he Prior da apreíenraçáo alterna-

tiva da Sé Apoftolica ^ e Bifpo ^ rende duzentos e

vinte mil reis: difta de Lisboa trinta enovc léguas^

e de Coimbra cinco , tem feíTenta e cinco fogos.

Travanca de Lagos ^ Freguezia no Bifpado de
Coimbra , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pá-

roco he Prior da aprefentaçáo da Caia do Infanta*

do, rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa qua-*

Tcnta e dnas Jéguas 3 e de Coirpbra dez , tem tre-

zentos e nove fogos.

Travancas, Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Bartholomeu Ápoftolo , o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Reitor de S. João Ba-

ptífla da Caflanheira , rende quarenta e cinco mil

reis: difta de Lisboa felTenta léguas , e de Miranda

dezoito , tenj cento e três moradores.

Travancinha , Freguezia no Bifpado de Coím*-

bra, tem por Orago N. Senhora doRofario, o Pá-

roco he Cura annual da aprefentaçáo do Prior dç

Santa Eulália , rende trinta mil reis : difta de Lis^

boe quarenta e duas léguas, e de Coimbra onze , tem
cem vizinhos.

Treíxedo , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago N, Senhora da Aflumpçáo, o Pároco he

rriof da aprefentaçáo da Abbadeça do Mofteiro dç

Lorvão, rende oitocentos mil reis: difta de Lisboa

quarenta e duâs léguas , c de Vifeu quatro , tem cen-

to e dez moradores.

Treixomil , Freguezia no Bifpado de Coimbra,

tem por Orago Sant-I^igo Ápoftolo , o Pároco he

Prior da apre/entaçáo da Mitra, rende duzentos mil

reiss difta de Lisboa trinta efete léguas ^ edeCoim"
hx^ huma , tem ceaco e trinta e oito vizinhos.

Trev
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Tremez jFreguezIa no Patriarcado , tem por Ora-

go Sant-Iago Apoftolo ^ o Pároco he Prior da apre*

fentaçáo do Conde de Villa-nova, rende trezentos

mil reis : difla de Lisboa dezefete léguas 5 tem cin-

coenta e cinco fogos.

Três minas, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Reitor

da aprefentação da Mitra, rende cento e feííenta mil

reis: difta de Lisboa feíTenta e féis léguas 5 e de Bra-

ga dezefeis , tem noventa e dous vizinhos.

TrevÕes 5 Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago Santa Marinha 5 o Pároco he Vigário da

aprefentação da Mitra , rende cento e cincoenta mil

reis : difta de Lisboa feífenta léguas , e de Lamego
féis, tem cento e noventa e dous vizinhos.

Trezoi, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago S. Thomé Apoftolo , o Pároco he Cu-
ra da apreferttaçáo do Cabido da Sc de Coimbra , ren-

de quarenta mil reis : difta de Lisboa trinta e três lé-

guas , e de Coimbra quatro , tem cento c doze vi-

zinhos.

TrezourAS , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Vigá-

rio collado da aprefentação do Reitor de S, Salvador

de Villa-cova da Lixa, rende oitenta mil reis: dif-

ta de Lisboa feíTenta e féis legiias, e do Porto do-

ze , tem cento c dous moradores.

Santíssima Trindade , Freguezia no Arcebit
pado de Braga, tem por Orago a Santiffima Trin-
dade , o Pároco he Cura da aprefentação do D. Ab-
bade Ciftercienfe do Mofteiro de Santa Maria do Bou-
ro , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa feífen-

ta e huma léguas, e de Braga vinte e cinco, tem
fetenta e fete fogos.

Santíssima Trindade , freguezia no Arcebif-

pado
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pado de. Évora, tem por Oríigo a Santlflíma Trin*
dade^ o Pároco hc Gura da aprefentaçáo da Micra,
rende três moios de trigo ^ e trinta alqueires de ce-

va4^; difta de Lisboa vinre e trcs léguas, edeEvo^
ra treze, tem noventa e hum vizinhos.

Trinta, Freguezla no Bifpado da Guarda, tem
por Qrago S. Pedro Apoftolo, o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Vigário de Fernáo-Joannes , tem
lete mil e duzentos reis de côngrua, e o que rende

o pc de aliar: difta de Lisboa cincoenta e huma le--

guas , e da Guarda hmm , tem cento e lece vizi-

nhos.

Trocheiros, Freguezia no Bifpâdo da Guarda,
tem por Orago N. Senhora das Luzes , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo do Prior de S. Pedrp de Jar-

rnelo, tem quatro mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar: difta de Lisboa cincoenta e cinco

léguas, e da Guarda três, tem trinta e hum mora-

dores.

Trofa, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago a Transfiguração de Chrifto , o Pároco

lie Prior da aprefentaçáo do Senhor da Cafa da Tro-

fa , rende trezentos mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e duas léguas, e dç Coimbra fete emeia, tem

cento e noventa e deus vizinhos.

Tronco, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem

por Grago oant-Iago xlpoftolo, o Pároco he Cura

da apreíentaçáo do Kejtor da Caflanheira , rende cin-

coenta mil reis: difta de Lisboa feteritâ e cinco le-.

guas, e de Miranda dezoito, tem fpflènta e três vi-

2?inhos.

Tropeço ^ Freguezia no Bifpado de Lamego ^

tçm por Orago Santa Marinha , o Pároco he Ab-

bade da aprelentaçáo alternativa do Papa, eBifpOj

j-^nçk U'e4çatos ç cincoenta mil reis ; dito de Lis-

boa
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boa quarenta e oito léguas , e de Lamego oito y tem

cento e quarenta fogos.

Troporiz, Freguezía no Arcebifpadp de Braga 3

tem por Orago N. Senhora da Aílumpçâo^ o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo do Padroado Real

,

rende cincoenta mil reis : diíla de Lisboa fetcrita e

duas léguas 5 e de Braga dez^ tem fetenta morado-

res.

Troviscal 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem pqr Orago S, Bartholomeu Apoftolo ^ o Páro-

co he Cura da aprefenraçáo do Prior de Oliveira dó
Bairro , rende fetenta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta léguas
;^ c de Coimbra feiS;, tem cento e vin-

te e três moradores.

Troviscal . Freguezia no Priorado do Crato
^

tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Rei-

tor Cura da aprefentaçáo do Gráo Prior do Crato
3

rende dous moios de trigo , vinte almudes de vinho ^
e dous mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta

ç duas léguas , e do Crato duas ^ teni cento e oiten-

ta e fete vizinhos.

Troviscozo^ Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Rei-
tor collado da aprefentaçáo do Morgado de Barbei-
to., rende fetenta mil reis: difta de Lisboa fetenta e

duas léguas^ c de Braga dez, tem cçnto c onze vi-

zinhos.

Trute 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem
por Orago Santa Eulália , o Pároco he Abbade da
aprefentaçáo dos Falhares daCafa^ e Quinta de Tru-
te , rende duzentos e trinta mil reis: difta de Lis-

boa fetenta léguas , e de Braga nove ^ tem cento e
fetenta e dous vizinhos.

Tu-
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Tuias, Freguezia noBifpado doPorto, tem por

Orago o Salvador , o Pároco he Reitor da aprefen«

taçáo das Relígiofas de S. Bento do Porto ^ rende

duzentos e feílênta mil reis : difta de Lisboa feíTen-

ta léguas, e do Porto oito , tem cento e trinta vi-

zinhos.

TuRiz, E Fradelos, duas Freguezias unidas no
Arcebifpado de Braga : Turiz tem por Orago N»
Senhora da Purificação ; e Fradelos S. Martinho BiC-

po. Curadas por hum fó Pároco, o qual he Abba-
de aprefcntada por gyro por três Padroeiros : a fa-

ber , da Cafa da Quinta da Fraga, da Gafa da Quin-

ta de Penha de França , e da Cala da Tapada , ren-

de trezentos mil reis : difta de Lisboa feíTenra e hu-

ma léguas e meia, e de Braga huma e meia , tem
oitenta e hum vizinhos ; e Fradelos quarenta e hum.
Turquel , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago N. Senhora da Conceição , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo do D. Abbade Geral de Al*

cobaça , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa

dezefeis léguas , tem duzentos e quarenta e nove fo-

gos.

VA
VAçAL , Freguezia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago N. Senhora do Rofario, o
Pároco he Vigário da apreíinração do Cabi-

do da Sc de Braga 5 rende feíTentamil reis: difta de

Lisboa feíTenta léguas, e de Braga dezoito-, tem no-

venta e hum vizinhos.

Vacarissa, Freguezia noBifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Vicente Martyr, o Pároco he Vi-

gário ad nutum da aprefentaçáo do Collcgio da Gra-

ça de Coimbra , rende cento e cincoema mil reis

:

dif-
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difta de Lisboa trinta e fete léguas , e de Coimbra
crés, tem quatrocentos vizinhos.

VadaíMAllos 3 Freguezia no Bifpado de Lame-
go 5 tem por Orago S, Bartholomeu Apoílolo 5 o
raroco he Cura da aprefentação do Vigário de Vil-

lar-maior, rende vinte mil reis: diíla de Lisboa kí-

fenta léguas ^ e de Lamego vinte ^ tem leííènta e féis

vizinhos.

Vade, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

Eor Orago S. Thomé Apoftolo 5 o Pároco he Ab-
ade da aprefentação do Senhor da Villa da Barca,

rende fetecentos mil reis: diíla de Lisboa feííenta e

quarro léguas , e de Braga quatro , tem oitenta e hum
vizinhos.

Vade 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo, o Paroço he Viga^
rio collado da aprefentação do Abbade de Santa Ma-
ria de Azias, rende cincoenta mil reis : difta de Lis-

boa feífenta e quatro léguas , e de Braga quatro , tem
feíTeíiia e quatro fogos.

Vagos, Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Cura
da aprefentação dos Religiofos de S. Jeronymo do
Moíteiro de S. Marcos , tem quinze mil reis de côn-

grua , e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa quarenta e duas léguas 5 e de Coimbra fete, tem
duzentos e quarenta e cinco fogos.

Vaia-monte , Freguezia no Bifpado de Elvas

,

tem pôr Orago Santo António, o Pároco he Cura
da aprefentação da Mitra , rende duzentos e vinte al-

queires de trigo : difta de Lisboa vinte e fete léguas ,

e de Elvas cinco , tem oitenta c quatro fogos.

VairÃo 3 Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago o Salvador, o Pároco he Cura da apre-

ícntação das Religiofas de S. Bento do Mofteiro de

Vai-
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Vairáo ^ rende cíncoenta mil reis : difla de Lisboa
cincoenta e cinco léguas , e doForto tres^ tem cen-
to e oitenta e três vizinhos.

Val de Algozo , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa ^ tem por OragO' Santa Engracia, o Pároco hc
Cura da aprefentaçâo do Reitor de Algozo, icm oi-

to mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar ; diíla de Lisboa oitenta léguas ^ e de Miranda
três 5 tem quinze fogos.

Val de Arquca ^ Freguezia no Bifpado de La-
niego, temporOrago S.Miguel, o "Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo das Religiofas de Arouca , ren-

de duzentos mil reis: difta de Lisboa quarenta e oi-

to léguas 3 e de Lamego oito , tem cento e trinta

e três moradores.

Val de Azares , Freguezia no Bifpado da Guar-
da, tem por Orago N. Senhora da Gonfolação, o
Pároco he Cura da aprefentaçáo do Prior de Sanra

Maria de Celorico , tem quatro mil reis de côngrua ,

e o que rende o pé de altar,: difta de Lisboa cin-

coenta léguas, e da Guarda três, tem cenco e fef-

fenta e nove fogos.

Val-bem-feito , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa, tem por Orago N. Senhora da Aílumpçáo,
o Pároco he Abbadé da aprefentaçáo da Caía de Bra-

gança , rende cento ,e cincoenta mil reis : difta de

Lisboa Ictenta e cinco léguas, e de Miranda onze,

tem cento e trinta e quatro vizinhos.

Val de Boi , Freguezia no Bifpado de Lamego^
tem por Orago Santo Amaro , o Pároco he Vigá-

rio confirmado da aprefentaçáo do Reitor de Freixo

de Numáo , tem duzentos mil reis de côngrua , e

o que rende o pé de aliar: difta de Lisboa feíícnta

léguas, e de Lamego onze ^ tem cincqpnta e três vi-

zinhos.

Val-
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Val-eoMj Freguezh no Arcebifpado de Braga 5

tem por Orago S, Martinho Bifpo , q Pároco he

Vigário da aprefentaçâo do Reitor de Baldreu, ren-

de trinta mil reis : difta de Lisboa réííenta e três lé-

guas ^ e de Braga três, tem cento e noventa e oito

fogos.

\^\L-BOM 3 Freguezla no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S, Pedro Apofiolo 5 o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos mil

reis: difta de Lisboa feílênta léguas , e de Braga três ^

tem noventa e fete fogos.

Val noM 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago N. Senhora da Aíílimpção, o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos

mil reis; difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vi-

feu dez 5 tem oitenta e quatro vizinhos.

ValbOxM, Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago S. Verlffimo , o Pároco he Abbade da

aprefentaçáo do Cabido da Sé do Porto , rende fe-

teceDvOS e cincoenta mil reis: difta de Li.boa cinco-

enta e duas léguas 5 e do Porto huma , tem trezen-

tos e nove fogos.

Val de Bouro 5 Freguezia no Arcebifpado de

Braga 3, tem por Orago S, Martinho Bilpo, o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo do 'D. Abbade Be-
neditino dePombeiro^ rende quinhentos mil reis;

difta de Lisboa fcífenta léguas , e de Braga oito , tem
cento e trinta e três moradores.

Val de Cavallos , Freguezia nô Patriarcado,

tem por Orago o Elpirito Santo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Prior de Marvilla da Villa de
Santarém , rende quatro moios de pão meado : difta

de Lisboa dezefeis léguas , tem duzentos e nove fogos,

Valcerto, Freguezia no Bifpado de Miranda,
*em por Orago S. Lourenço , o Pároco he Cura da

apre-
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aprefent^çlo do Reitor deAlgozo, tem oito míI feís

de côngrua , e o que rende o pé de altar: difta de?

Lisboa oitenta léguas y e de Miranda cinco 5 tem trin-

ta e quatro vizinhos.

Valdanta 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-»

ga^ temporOrago S. Domingos 5 o Pároco he Vi-
gário collado da aprefentaçáo do Prior de Chaves

^

rende fetenta mií reis : difta de Lisboa oitenta léguas ,
e de Braga quinze^ tem fetenta e oito fogos,

r Vat.dasnes 5 Freguezia no Bifpado de Miran-
da ^ tem por Orago S. Pedro Apoftolò^ o Parocoí

he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Bornes ^ tem
oito mil reis de côngrua 5 e o que rende o pé de
altar : difla de Lisboa fetenta e cinco léguas , e de
Miranda doze, tem cento e dez moradores.

Valdigem 5 Freguezia no Bifpado de Lamego 5
tem pOr Orago S. Martinho Bifpo y o Pároco he Vi-
gário collado da aprefentaçáo da Mitra > rende cen-

to c cincoenta mil reis: difta de Lisboa cincoenta e

quatro léguas y e de Lamego huma y tem cento e oi-

tenta fogos.

Valdo7.ende y Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga^ tem por Orago Santa Marinha y o Pargco he

Abbade da aprefentaçáo do D. Abbade Ciftercíenfe

do Mofteiro do Bouro, rende trezentos e cincoen-

ta mil reis: difta de Lisboa fetenta e huma léguas^

ç de Braga quatro y tem cento e dotis moradores.

Valdujo, Freguezia no Bifpado deVifeu, tem
porOragpN. Senhora daConfohção, o Pároco k
Cura da aprefentaçáo alternativa, dous annos do Ab-
bade de Santa Maria da Villa de Moreira^ e hum
do Reitor de Santa Marinha da mefma Villa, tem
oito mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisbça feíícnta léguas , e de Vifeu no-

v# 5 tem oitenta e cinco fogos.

VAh
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Val das Ego as 5 Freguezla no Blfpado de La-

mego ^ tem por Orago S. Sebafiiáo 3 o Pároco he

Cura da aprefentação do Reitor da Nave do Sabu-

. gal 3 rende quarenta mil reis : difia de Lisboa cin-

coenta léguas ^ e de- Lamego vinte ^ tem quarenta e

cinco fogos,

Vai^ de Espinho 5 Freguezla no Bifpado de La-

mego ^ tem por Orago Santa Maria Magdalena, o
Pároco he Cura da aprefentaçâo do Reitor da Nave,
rende quarenta mil reis : difta de Lisboa ciricoenta

léguas 3 e de Lamego vinte e huma y tem fetenta e

hum vizinhos.

Val de Figueira , Freguezla no Bifpado de La-

mego 3 tem por Orago N. Senhora do Rofario 3 o
Pároco he Vigário coUado da aprefentaçâo do Ab-
badc de Villarouco y rende trinta mil reis : difta de

Lisboa feííenta léguas 3 e de Lamego nove 3 tem oi-

tenta e quatro fogos.

Val de Figueira 3 Freguezia no Patriarcado
3

tem por Orago S. Domingos 3 o Pároco he Prior da

aprefentaçâo alternativa do Papa 3 e Mitra 3 rende

leiscentos mil reis : difta de Lisboa quinze léguas ^

tem duzentos e cincoenta e três vizinhos.

Val das Fontes 3 Freguezia no Bifpado deMf-
randa 3 tem por Orago SI Bartholomeu Apoftòlo

,

o Pároco he Cura da aprefentaçâo do Abbade de Re*
bordelo3 tem oito mil reis decongrua3 e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas 3 e
de Miranda quatoxze 3 tem cincoenta e hum mora-
dores.

Val de Frades 3 Freguezia no Bifpado de Mi-
landa 3 tem por Orago Santo André Apoftòlo 3 o
Pároco he Cura confirmado da aprefentaçâo do Rei-
tor do Vimiofo 3 tem fcis mil reis de côngrua 3 e o
que rende o pé de altar: difta de Lisboa oitenta le-

guas3
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guas 5 c de Miranda quatro y tem clncoenta mora
dores.

Val-frechozo 5 Freguezia no ArcGbifpado àe
Braga 5 tem por Orago S. Lourenço, o Pároco he
Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos,

e ieíTenta mil reis : difta de Lisboa fcííenta léguas^

e de Braga vinte e quatro, tem quarenta- e oito fo-

gos;

Val de Gouvinhas y Freguezia no Bifpado de

Miranda , tem por Orago Santo André Apoftolo y

o Pároco he Cura confirmado da aprefentaçáo do
Abbade de Guide , tem oito mil reis de côngrua ^

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feíTcn-

ta legms , c de Miranda quatorze , tem oitenta c

féis vizinhos.

Val de Janeiro^ Freguezia no Bifpado de Mi-
randa^ tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo,
o Pároco hc Cura da. aprefentaçáo dos Abbadcs de

Candedo , e de Rebordelo , tem oito mil reis de côn-

grua , e o qoe rende o pé de altar: difta de Lisboa

oitenta léguas 5 e de Miranda doze , tem feíTenta mo-
radores.

Val de Ladroes 5 Freguezia no Bifpado de La-^

mego, tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pá-

roco he Reitor da aprefentaçáo da Mitra y rende oi-

tenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas y e de

Lamego nove , tem cento e quarenta e lete fogos.

.

Val DELonOjj Freguezia no Bifpado de Miran-

da^ tem por Orago S. Gonfalo^ o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Reitor de Mirandela y rende

féis mil reis 5 e .0 pé de altar : difta de Lisboa fe-

tenta léguas, e de Miranda treze , tem trinta e três

moradores.

Val de Loeo y Freguezia no Bifpado da Guar-

da 5 tem por Orago Saiit-Iago Apoftolo y o Pároco
he
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lie Cura da aprefcntação do Prior da Houta^ tem
féis mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de al-

tar : difla de Lisboa quarenta e duas léguas , e da

Guarda feis^ tem cento e doze vizinhos.

VAL-LONGO3 Freguezia no Arcebiípado de Bra-

ga 3 tem por Orago S. Gonfalo 5 o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo da CoUegiada de Guimarães 3 ren-

de quarenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e hu-

tna léguas , e de Braga dezenove 3 tem cincoenta e

nove vizinhos.

Val-longo 5 Freguezia no Bifpado do Porto ^
tem por Orago S. Mamede 3 o Pároco he Reitor da

apreíentaçáo das Religiofas de S. Bento do Porto 5

tem treze mil reis de côngrua 360 que rende o pé
de altar : difta de Lisboa cincoenta e duas léguas 3 e

do Porto duas 3 tem quinhentos e oitenta e três vi-

zinhos.

Val-longo , Freguezia no Bifpado de Vifeu ^

tem por Orago Santo Amaro , o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Abbade de Val-bom, tem dez mil
reis de côngrua y c o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa feflênta léguas 3 e de Vifeu doze 3 tem
quarenta e féis vizinhos.

Val-longo 3 Freguezia no Bifpado de Coimbra 5
tem por Orago S. Pedro Apoftolo 3 o Pároco he Rei-
tor da aprefentaçáo do Duque de Lafões 3 rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e duas lé-

guas 3 e de Coimbra oito 3 tem feiscentos e fefíènta

e hum fogos.

Val-longo 3 Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 5 tem por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco
he Cura da aprefentaçáo da Mitra, rende ires moios
de trigo, e hum de cevada: difta de Lisboa vinte e
quatro léguas , e de EvQra quatro , tem oitenta mo-
radores.

Part. IL § Val-
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Val-longo 5 Fregúezia no Arcebifpado de Évo-

ra, tem por Orago S. Saturnino , o Pároco he Ca-
pcíláo Curado da aprefentação de ElRei pelo Tri-

bunal daMeza da Confciencia^ rende oitenta alquei-

res de trigo 3 noventa de cevada ^ e quinze mil reis

em dinheiro : difta de Lisboa vinte e três léguas , e

de Évora onze, tem fetenna moradores.

Val-longo, Fregúezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora- da Conceição, o Páro-

co he Cura da aprefentação do Vigário da Nave do
Sabugal , rende vinte mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e cinco léguas ^ e de Lamego vinte , tem cin-

ooenta vizinhos.

Val-longo dos Azeites , Fregúezia no Bifpa-

do de Lamego, tem por Orago Santa Catharina Vir-

gem , e Martyr , o Pároco he Cura da aprefentação

do Reitor de Penéla , rende cincoenta mil reis : dif-

ta de Lisboa feflenta léguas , e de Lamego oito , tem
cincoenta e féis vizinhos.

Val deMaceiras, Fregúezia no Bifpado de El-

vas , tem por Orago S. Saturnino , o Pároco he Ca-

pellâo Curado da aprefentação de ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confciencia , rende três moios de

trigo, e quarenta alqueires de cevada: difta de Lis-

boa trinta e três léguas , e de Elvas cinco ^ tem qua-

renta e quatro fogos.

Val de Madeira , Fregúezia no Bifpado de Vi-

lèii, tem por Orago S. Sebaftiáo, o Pároco he Cu-

ra da aprefentação do Prior do Salvador de Pinhel

,

tem féis mil e quinhentos reis de côngrua , e o que

rende o pé de altar; difta de Lisboa felfenta léguas,

e de Vilèu doze , tem oitenta moradores.

Val da Madre , Fregúezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Braz , o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Prior do Mo^douro , tem
gico
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òltò íníl reis de côngrua , e o que rende o jpê de al-

tar : diíla de Lisboa leíTenta léguas ^ è de Braga trin-

ta e duas j tem cincocilta vizinhos.

Val-maior^ Freguezia noBifpado de Coimbrã,
tem por Orago Santa Eulália, o Pároco he Reitor

da aprefentaçáo do Convento de Jesus de Aveiro ^

rende trezentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e

três léguas , e de Coimbra nove > tem cento e cin**-

coentá e hum moradores.

Val de MendÍz 5 Freguezia no Arcebifpado de
Braga 3 tem por Orago S. Domingos , o Patoco hé

^
Cura da aprefentaçáo do Reitor de S. Romão de Vil-

larinho , rende trinta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas , e de Braga dezoito y tem dezefete vi-

zinhos.

Val de Moreira , Freguezia noBifpado da Guar-
da 5 tem por Orago N. Senhora da Annunciação

y
o Pároco he Prior da aprefentaçáo do Padroado Real 3

rende cem mil reis : difta de Lisboa cincoeíita e duas

léguas 3 eda Guarda quatro 5 tem vinte e quatro vi-

zinhos.

Val de JVIouro . Freguezia no Bifpado de \^i-

ieu, tem por Orago N. Senhora da Graça, o Pá-
roco he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Santa
Maria deTrancozo, tem doze mil reis de côngrua,
e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa cin-

coenta e quatro léguas, e de Vifeu dez, tem trin-

ta e fete vizinhos.

Val de Lamula , Freguezia no Bifpado de La-
mego, tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo,
o Pároco he Abbade da aprefentaçáo ahcrnativa do
Papa, e Mitra, rende duzentos mil reis : difta de
Lisboa fsíTenta léguas , e de Lamego dezoito , tem
cento e doze vizinhos.

Val de Nogueira , Freguezia no Bifpado dó

S ii Mi-
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Miranda , rcm vov Orago N. Senhora da AíTum-
pção 5 o Pároco he Cura da aprefcntaçáo do Reitor

de Salfas , tem féis mil reis de côngrua , e o que
rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenta e lete

léguas 5 e de Miranda nove , tem trinta e cinco vi-

zinhos.

Val de Nogueiras , Freguezia no Arcebifpado

de Braga ^ tem por Orago S. Pedro Apotíolo ^ o
Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Mitra , rende

cento e vinte mil reis : difta de Lisboa feíTenta le-

euas 5 e de Braga quatorzc ^ tem cento e felíenta e

num moradores.

^'ALPAço y Freguezia no Blfpado de Miranda ,

tem por Orago S. Pedro Apoftolo ^ o Pároco hc Cu-
ra confirmado da aprefentaçáo do Abbade de Rebor-

delo, tem oito mil reis de côngrua^ e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e

de Miranda quatorze^ tem cincoenta e dous mora-

dores.

Valpaços (Santa Maria de) Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , o Pároco he Vigário da aprefen-

taçáo do Cabido da Sé de Braga , rende cento c oi-

tenta mil reis: difta de Lisboa íetenta eduas léguas,

c de Braga dezoito , tem trezentos e dez fogos.

Valpedre 5 Freguezia no Biípado do Porto , tem

por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco he Abba-

de da aprefentaçáo alternativa do Padroado Real , e

Mitra 3 rende feiscentos mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta c fete léguas , e do Porto cinco , tem cento

e quarenta e dous vizinhos.

Val do Pezo , Freguezia no Priorado do Cra-

to, tem por Orago N. Senhora da Luz, o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Gráo Prior , rende

dous moios de trigo , vime e quatro almudes de vi-

nho cru , meia carga de uva preta , e três mil reis

cm
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cm dinheiro : dlíla de Lisboa irinta léguas , e do Cra-

to huma^ tem cento e vinte vizinhos.

Val da Pinta 5 Freguezia no Patriarcado ^ tem
por Orago S. Bartholomeu Apoftolo , o Pároco hc

Prior da aprefentação da Mitra , rende cento e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa doze léguas ^ tem
quarenta e fete fogos.

Val da Porca , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa, tem por Orago S. Vicente Martyr^ o Pá-

roco he Abbade da aprefentação da Rainha , rende

duzentos mil reis: diíla de Lisboa oitenta léguas, e

de Miranda nove, tem feííenta moradores.

Val do Porro , Freguezia no Arcebifpado de

Braga 5 te^n por Orago N. Senhora da AfTumpção y

o Pároco he Cura da aprefentação do D. Abbade Be-

neditino do Mofteiro de Refoios, tem oito mil reis

de côngrua , fetenta e três alqueires de centeio , e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenta

e duas léguas , e de Braga doze , tem fetenta e três

vizinhos.

Val de Prados o Grande , Freguezia no Bif-

pado de Miranda, tem por Orago S. Jeronymo, o
Pároco hc Cura da aprefentação do Reitor de Ma-
cedo 5 tem féis mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas, e de
Miranda dez , tem dezefete vizinhos.

Val de Prados deLedra, Freguezia no Bif-

pado de Miranda, tem por Orago Santo André A-
poftolo , o Pároco he Cura da aprefentação do Ab-
bade de Guide , tem féis mil reis de côngrua , e o
que rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenta lé-

guas , e de Miranda quatorze, tem trinta fogos.

Val de Prazeres , Freguezia no Bifpado da
Guarda , tem por Orago S. Bartholomeu Apcftolo ,

o Pároco he Cura da aprefentação do Prior do Al-

çai-
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caide ^ teni oito míl e quinhentos reis de côngrua i

e ò que rende o pé de altar : difia de Lisboa qua-?

renta Icguas , e da Guarda nove , tem cento e oi?

tenta fogos.

Val De Salgueiro 5 Freguezla no Bifpado de
Miranda , tem por Orago S. Sebafliáo , o Parocp

he Cura da aprefentaçâo c^o Reitor de Mirandela ,

tem de côngrua féis mil e quinhentos reis, e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa feíTenta léguas
,

ç de Miranda quinze 5 teni fetenta e féis yizinhos.

Val no Seixo 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu^,

tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Parp-

co he Cura da aprefentaçâo do Vigário d^ Cogul-
la, tem oito mil reis de côngrua : difta de Lisbpa

feíTenta e huma léguas ^ e de Vifpu dez ^ tem trin-

ta e oito vizinhos,

Val do Torno , Freguezia no Arcebifpado de

Braga, tem por Orago N. Senhora do Caftanhciro
j>

o Pároco he Vigário coUado da aprefentaçâo do Ab-
bade de Villarinho da Caftanheira , rende fetenta mil

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga vin-

te e quatro 5 tem cento e dous moradores.

Val de Vargo , Freguezia no Arcebifpado de

Évora, tem por Oragp S. Sebaftiâo, o Pároco he

Cura da aprefentaçâo da Mitra, rende três nioios de

trigo, ehum de cevada: difta de Lisboa vinte eçinr

ço legues , e de Évora trc^e , tem noventa e três vi-

zinhos.

Val de Velhas , Freguezia no Bifpado de Mi-

randa, tem por Orago Santo Ildefonfo ^ o Parocp

he Cura da aprefentaçâo do Reitor de Mirandela^

tem quatorze mil e quinhentos reis de côngrua , e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenta

p cinco léguas , e de Miranda quatorze , tem noveur

^a e dous yizinhoSo

:.' Vai--
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^K Val-verde 5 Freguezia no Bifpado de Miranda,
» tem por Orago S. Vicente Martyr ^ o Pároco hc Cu-

ra da aprefenração do Abbade de Rebordáos , tem
oito mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de Miranda

três j tem vinte e fete vizinhos.

Val-verde , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago N. Senhora da Graça ^ o Pároco he Cu-
ra da aprefcntação do Vigário de S. Pedro de Pinhel y

tem mil e quinhentos reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difla de Lisboa feííenta e quatro

léguas 5 e de Vifeu quinze ^ tem feííenta moradores,

Val-verde , Freguezia no Bifpado da Guarda ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Cura da

aprcfentação do Deão da Sé da Guarda, tem de ren-

da cincoenta mil reis : difta de Lisboa quarenta lé-

guas 5 e da Guarda nove , tem feííenta moradores.

Val-verde, Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. Pedro Martyr , o Pároco he Vigário

da aprefentação do Vigário de S. Pedro de Coruche ,

rende quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

e quatro- léguas , e de Vifeu féis , tem noventa e

hum vizinhos.

Val-verde da Alfandega da Fe, Freguezia

no Arccbifpado de Braga, tem por Orago N. Se-

nhora da Encarnação , o Pároco he Cura da apre-

fenração do Reitor da Alfandega da Fé , tem oito

mil reis de côngrua , e o qnc rende o pé de altar

:

difta de Lisboa feííenta Icgpas, e de Braga vinte e

duas, tem cincoenta moradores.

Val-verde de Lamas de Orelhão 5 Fregue-

zia no Arccbifpado de Braga , tem por Orago N.
Senhora da Expcfl-ação , o Pároco hc Vigário aànu-
tum da aprefcntação do Vigário collado de S. Sebaf-

tião do Cobro^ tem de côngrua oito mil e feiscen-

tos
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tos reis, e o querertde o pé de altar : difia de Lis-

boa fcíTenta léguas , e de Braga vinte , tem quaren-
ta e quatro fogos.

ValVERDINHO , Freguezia no Bifpado da Guar-
da , tem por Orago o Efpirito Santo , o Pároco he
Cura da aprefentaçáo da Gafa de Penédono , tem oi-

to mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : diíla de Lisboa cincoenta léguas, e da Guarda
cinco 3 tem dezoito moradores.

Valada y Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go N. Senhora da Expeílaçáo , o Pároco he Vigá-
rio da aprefentaçáo do Padroado Real , rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa onze léguas 5 tem
duzentos e quatorze fogos.

Valadares, Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco he Ábba-
de da aprefentaçáo de Joáo da Cofta de Ataíde , ren-

de fetecentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta c

huma léguas, e do Porto onze, tem cento e vin-

te fogos.

Valadares , Freguezia no Bifpado do Porro ,
tem por Orago o Salvador , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo das Religiofas de Corpus Chrijli de Vil-

la-nova da Gaia, rende oitenta mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta e huma léguas , e do Porto hum a , tem
cento e quatorze fogosr

Valadares, Freguezia no Arccbifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Eulália , o Pareço he Ab-
bade dá aprefentaçáo da Cafa do Infantado , rende

duzentos e cinco mil reis : difta de Lisboa fetenta e

quatro léguas , c de Braga onze , tem cento e cin-

co vizinhos.

Valle , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. Cofme, e S. Damião , o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende novecen-

tos
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tos mil rcis: difla de Lisboa cfncoenta e quatro lé-

guas 3 e de Braga duas ^ tem cento e noventa e três

vizinhos.

Valle, Fregueziano ArcebifpadodeBraga, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo ^ o Pároco he Abba-

de da aprcfentação do Padroado Real ^ rende feiscen-

tos mil reis; difta de Lisboa feííenta e cinco léguas,

c de Braga cinco y tem trezentos moradores.

Valle 5 Freguezia no Arccbifpado de Braga ^ tem
por Orago S. Martinho Bifpo, o Pároco he Vigá-

rio coUado da aprefentação da Meza Arcebifpal . ren-

de oitenta mil reis: difta de Lisboa feíTcnta léguas,

e de Braga duas^ tem cento e treze fogos.

Valle y Freguezia no Patriarcado 5 tem por Ora-
go N. Senhora da Efperança ^ o Pároco he Cura da

aprefentação do Prior de S. Julião de Santarém ^ ren-

de noventa mil reis : difta de Lisboa treze léguas y

tem cento e quarenta e oito fogos.

Valle (Santa Maria de) Freguezia no Bifpado

do Porto y o Pároco he Vigário da aprefentação do
Padroado Real , rende noventa mil reis : difta de Lis-

boa quarenta e féis léguas 3 e do Porto quatro , tem
cento e fetenta e nove fogos.

Valle 3 Freguezia no Arceblfpado de Évora ^ tem
por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco hé Cura
da aprefentação de ÉlRei pelo Tribunal da Meza da

Confcicncia ^ rende cento e cincoenta alqueires de tri-

go^ cento e vinte de cevada, e dez mil reis em di-

nheiro : difta de Lisboa vinte e duas léguas , c de E-
vora dezefeis ^ tem fetenta moradores.

Valega 3 Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago N. S. do Amparo 5 o Parocp he Abbade
da aprefentação do Cabido da Sc do Porto , rende
fciscentos mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito

kguas 5 c do Porto féis 3 tem novecentos e fete fogos.

V^'
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Valença, Villa no Arcebifpado de Braga, tem

duas Freguezias 5 Santo Eftevão , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Cabido da mefma Collegiada ,
rende quarenta mil reis : difta de Lisboa fctenta e

duas léguas , e de Braga dez , tem cento e feflenta

e oito fogos. Efla Igreja de Santo Eftcvão de Vaíen-
ça he Collegiada , tem treze Benefícios : a faber.

Chantre, que he oPrefidente, rende cento e trinta

mil reis ; Thefoureiro mór , fegunda Dignidade 5 ren-

de feiscentos mil reis; Meftre Efcok , terceira Di-

gnidade, rende duzentos c vinte mil reis 9 So-Chan-
tre, quarta Dignidade, rende cento e trinta mil reis;

oito Cónegos com fcíTènta mil reis de renda cada

hum ; e o nono , que hoje he o Bifpo de Confian-

tina, tem feiscentos mil reis de renda. As fuás apre-

fentaçõessãodaSc Apoflolica com Mitra plena, ex-

cepto o Chantre , So-Chantre , o Cónego Sacriftáo ,

como também o Meftre Efcola , que sáo da aprefen-

taçáo i?t folidum da Mitra plena.

N. Senhora dos Anjos, ou da AíTumpção,
o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Meftre Efco-

la da mefma Collegiada de Valença , rende feíTen-

ta mil reis , tem cento e quarenta e fete fogos.

Valles , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago a Santa Cruz , o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do Reitor de Sambade , tem dezefeis mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga vinte e cin-

co, terh cincoenta e hum vizinhos.

Valles , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Nicolào , o Pároco he Reitor da

aprefentaçáo da Mitra, rende cincoenta mil reis: dif-

ta de Lisboa feíTenta e fete léguas , e de Braga de-

zoito, tem fclTcnta c dous vizinhos.

Yallezim , FrcijUezia no Bifpado de Coimbra 3

tem
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tem por Orago N. Senhora do Rofario^ o Pároco

hc Cura da aprefcntação do Prior de S. Romão , tem
pito mil reis de côngrua 5 e o que rende o pé de al-

iar : difta de Lisboa quarenta e duas léguas , e de

Coimbra doze ^ tem cento e fcfíenta e féis vizinhos.

Valhelhas, Freguezia no Bifpado da Guarda ^

tem por Orago Santa Maria Maior , o Pároco he

Prior da aprefcntação do Padroado Real ^ rende no-

venta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e duas lé-

guas ^ e da Guarda três 3 tem fcíTenta e cinco fogos.

Valões ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Eulália ^ o Pároco he Abba-
de da aprefcntação da Mitra, rende duzentos e cin-

coenta mil reis : difta de Lisboa fcííenta e qiiatro lé-

guas ^ e de Braga quatro 5 tem quarenta e fete vi-

zinhos.

Valoura 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga 3

tem por Orago Santa Iria 5 o Pároco he Cura da apre-

fcntação do Reitor de S. Martinho de Bornes , tem
jde côngrua dczefete mil e quinhentos reis ^ e o que
rende o pé de altar: difta de Lisboa feíTenta e nu-

ma léguas, c de Braga dezefeis , tem cento e dous
moradores.

Val-pereiro, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago Santo Apollinar 3 o Pároco he
Vigário da aprefcntação do Abbade de Agrobom ,

tem oito mil reis de côngrua , e o que rende o pc

de altar: difta de Lisboa fetenta léguas^ e de Bra-
ga vinte c féis , tem felTenta e dous vizinhos.

Val de Porco , Freguezia no Arcebifpado de
Brasa, tem por Orago S. Braz, o Pároco he Cu-
ra da aprefcntação do Padroado Real , rende quaren-
ta mil reis: difta de Lisboa feííenta e cinco léguas,
e de Braga trinta c quatro , tem cincoenta morado-
res.

Va-
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Vandomà , Freguezla no Bifpado do Porto ] tem

por Orago Santa Eulália , o Pároco he Abbade da
aprcfentaçáo do Padroado Real , rende duzentos mil
reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro léguas 3 e

do Porro quatro ^ tem oitenta e fete fogos.

Vao 3 Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go N. Senhora da Piedade ^ o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do povo , rende dous moios de trigo :

difta de Lisboa dezefeis léguas , tem noventa e dous

vizinhos.

r Vaqueiros ^ Freguezia no Reino do Algarve ,

tem por Orago ^. Pedro Apoftolo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação do Bifpa, rende trezentos e nov3
alqueires de trigo . e cento e féis de cevada : dif-

ta de Lisboa trinta léguas ^ e de Faro , Cidade Ca-

pital do Bifpado 5 nove^ tem quarenta e hum vizi-

nhos.

Vaqueiros 5 Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago o Efpiriro Santo ^ o Pároco he Cura da apre-

fentação do Vigário de Cazevel 5 rende hum moio
de trigo ^ huma pipa de vinho , e fete mil e qui-

nhentos reis em dinheiro : difta de Lisboa dezoito

léguas ^ tem oitenta moradores.

Várzea , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Jorge ^ o Pároco he Vigário da

aprefentação do D. Abbade Benediftino do Mortei-

ro de Santa Maria de Pcmbeiro^ rende oitenta mil

reis; difta de Lisboa feíTcnta léguas ^ e de Braga cin-

co 3 tem cento e cinco vizinhos.

Várzea , Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

rem por Orago S. Bento , o Pároco he Cura da apre-

fentação do Reitor do Convento do Salvador de Vil-

]ar de Frades 3 rende cincoenta mil reis: difta de Lis-

boa felíenta léguas 3 e de Braga duas e meia ^ tem

vinte e fete vizinhos.

Var-
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VaPv7.ea^ Freguezia no Bifpado de Miranda^ tem

por Orago S. Miguel , o Pároco he Cara da apre-

fentaçáo do Abbade de Meixedo , tem fete mil reis

de côngrua, e o que rende o pé de altar: difta de

Lisboa oitenta léguas ^ e de Miranda nove y tem trin-

ta e nove vizinhos.

Várzea , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago S. Sebaftiâo , o Pároco he Abbade da apre-

íentaçáo dos Senhores da Cafa da Trofa 5 rende qua-

trocentos e oitenta mil reis : difta de Lisboa quaren-

ta e oito léguas , e de Vifeu três , tem cento e vin-

te e nove vizinhos.

Várzea , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem

por Orago N. Senhora do Sobreiro , ou da Várzea ^

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Abbade das

Chans, tem féis mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa clncoenta léguas 3

e de Vifeu oito , tem cento e cincoenta vizinhos.

Várzea 5 Freguezia no Patriarcado y tem por Ora-
go N. Senhora da Conceição 5 o Pároco he Cura da
aprefentaçáo do Prior de S. Martinho d-e Santarém

,

rende hum moio de trigo , huma pipa de mofto ,

dous cântaros ie azeite 5 três mil e feiscentos reis

em dinheiro
,
que paga o Commendador o Morga-

do de Oliveira : difta de Lisboa quatorze léguas e

meia , tem cento e noventa fogos.

Várzea j Freguezia no Bifpado de Lamego , tem
por Orago o Salvador , o Pároco be Reitor da apre-

Icntaçáo da Abbadcça do Mofteiro de Arouca , ren-

de x:incoenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oi-

to léguas ^ e de Lamego oito , tem quarenta e oito

fogos.

Várzea de Abrunhaes , Freguezia no Bifpado
de Lamego 3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o
Pároco heCura da apreltntaçáo do Thcfgureiro mór

da
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da Sé de Lamego 5 tem fete mil reiS de tòílgfua ^ e d
que rende o pe de altar : difta de Lisboa feíTcnta lé-

guas , e de Lamego meia légua , tem cento e féis fogosi

Var7.ea-cova 5 Freguezra no Arcebiipádo de Bra-

ga 5 tem por Orago N. Senhora da Aprefentaçáo
5

o Pároco he Vigário ad nutum da aprefentaçáo do Vi-

gário collado de Santa Maria Maior do Oiteiro 5 ren-

de feíTenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas >

e de Braga fete^ tem cento c cincoenta e quatro vi-

zinhos.

Várzea do Douro ^ Freguesia no Bifpado do
Porto, tem por Orago S. Martinho Bifpo ^ ò Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáo do Papa 3 dâ Mitra ^•

do Morteiro dos Cónegos Regrarites de Villa-boa;

do Bifpo 5 e do Mofteiro Écnediíiino dé Péndora-

da 5 rende trezentos è vinte mil reis : difta de Lis-

boa feíTenta léguas , e do Porto fete , tem noventa

e féis vizinhos.

Várzea de Góes , Ffeguezia no Bifpadò de Co-
imbra 3 tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pa-s

roço he Vigário da aprefentaçáo do Conde de Vil-
la-nova , rende leflenta mil íeis : difta de Lisboa trin-

ta e cinco léguas 5 e de Coimbra cinco , têm cento

c noventa e dous vizinhos.

Várzea do Marão , Freguezia no Arcebifpado

de Braga 5 tem por Orago S, Joáo Baptifta, o Pá-
roco he Cura da aprefentaçáo dos Cónegos Regrah-
tes do Mofteiro de Caràmos, tem dez mil reis de
côngrua , c o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa feíTenta léguas, e de Braga nove , tem trinta e
íète vizinhos.

Várzea de Morugem , Freguezia no Bifpado

de Coimbra , tem por Orago Sant-Iago Apoftolo ,

o Pároco he Prior da aprefentaçáo de ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia , rende quatrocen-

tos
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tos 'mil reis : diftá de Lisboa quarenta e oito léguas

,

e de Coimbra doze ^ tem trinta e cinco vizinhos.

Várzea de Ovelha , Freguezia noBifpado do
Porto 5 tem por Orago Santo André Apoftolo, o
Pároco he Abbade da aprefentação do Duque de La-

fões 5 rende fetecentos e cincoenta mil reis : diíla de

Lisboa feíTenta e huma léguas , e do Porco nove,
tem cento e cincoenta e dous moradores.

Várzea da Serra , Freguezia no Bifpado de La-

mego 3 tem por Orago S. Martinho Bifpo ^ o Pá-

roco he Cura confirmado da aprefentação do Abba-
de de Lalim, rende trinta mil reis: difta de Lisboa

cincoenta e três léguas ^ e de Lamego duas , tem cen-

to e dezcfeis moradores.

Variz 3 Freguezia no Bifpado de Miranda 3 tem
por Orago Santo Antão ^ ò Pároco he Cura da apre-

fentação do Padroado Real, rende trinta mil reis:

difta de Lisboa fetenta e cinco léguas , e de Miran-
da cinco, tem trinta e três moradores,

Varziela 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da
aprefentação do D. Abbade Benedidino do Mortei-
ro de Pombeiro , rende cento e vinte mil reis : dif-

ta de Lisboa feíTenta léguas ^ e de Braga cinco , lem
cento e cincoenta c leis moradores.

Varzielas 3 Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Faroco he Cura
da aprefentação do Vigário de S, ]cão do Monie ,
rende trinta mil reis : ditta de Lisboa quarenta e féis

léguas 5 e de Vifeu quatro , tem cincoenta e três vi-

zinhos.

Vascões , Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago S. PeJro Apoftolo , o Pároco he Ab-
bade da aprelentaçáo de Pedro Vieira da Silva Tel-
les, rende cem mil reis: difta de Lisboa ftllenta c
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féis léguas 5 e de Braga oito ^ tem cincoenta e oito

fogos.

Vascoveiro, Freguezia no Bifpado de Vifeu,
tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo, o Pá-

roco he Cura da aprcfentaçâo do Vigário de Santo

André de Pinhel , tem dez mil reis de côngrua 5 e

o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feííenta

léguas, e de Vifeu treze , tem fetenta e hum vizi-

nhos.

UC
UcHA^ Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago S. Romão , o Pároco he Abbade da aprc-

fentaçâo da Mitra , tem de renda mil alqueires de

páo meado : a faber, centeio, milho alvo, milhâ,

e painço
, quinze pipas de vinho , e dczefeis mil reis

cm dinheiro: difta de Lisboa feííenta léguas, e de

Braga huma e meia , tem cento e treze vizinhos.

VE
Veade, Freguezia no Arcebifpado de Braga, tem

por Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he
Reitor collado da aprcfentaçâo do Commcndador de

Malta , rende cento e cincoenta mil reis : difla de

Lisboa fcflenta e quatro léguas, e de Braga oito^ tem
duzentos e quarenta e dous vizinhos.

Veade de baixo , Freguezia no Arcebifpado de
Braga, tem por Orago N. Senhora da Aííumpção,
o Pároco he Reitor da aprcfentaçâo da Cafa de Bra-

gança y rende cento e cincoenta mil reis : difta Át

Lisboa fetenta e duas léguas, e de Braga dez, tem
cento e oitenta e cinco fogos,

VearÍz , Freguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago S. Fauftino y o Pároco he Abbade da aprc-

fentaçâo da Mitra ^ rende duzentos mil reis : difta

de
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de Lisboa feíTenta c duas léguas , e do Porto dez >

tem feíTenta e fete fogos.

Veatodos , Freguczia no Arcebifpado de Braga

,

tem por Orago N. Senhora da Aprefentação , o Pá-

roco he Reitor da aprefentação da Mitra , rende cen-

to e feíTenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta Icguas

,

e de Braga três ^ tem cento e cincoenta e hum vi*

zinhos.

Veiga de Lila 5 Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Pedro Apoílolo j o Pá-

roco he Reitor da aprefentação da Cafa de Bragan-^

ça 5 rende trezentos c cincoenta mil reis : difta de

Lisboa feíTenta c cjuatro Icguas , e de Braga dezoi-

to 3 tem cincoenta e dous vizinhos.

Veiga v& Lila , Freguczia no Arcebifpado de

Braga 3 tem por Orago N. Senhora das Neves ^ o
Pároco he Vigário da aprefentação do Reitor de S.

Pedro da Veiga de Lila , rende quarenta mil reis

:

tlifta de Lisboa fetenta léguas ^ e de Braga vinte , tem
feíTenta e hum vizinhos.

Veigas 3 Freguezia noBifpado de Miranda, tem
por Orago S. Vicente Martyr, o Parpco he Cura
da aprefentação do Cabido da Sé de Miranda 3 tem
féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta e duas léguas 5 c de Mi-
randa féis, tem dezoito moradores.

Veiriz 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santa Eulália , o Pároco hc Abbade da

aprefentação da Mitra, rende novecentos mil reis:

difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas, e de Bra-

ga cinco 5 tem cento e vinte vizinhos.

Veiros , Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Bartholomeu Apoftolo, o Pároco hc
Cura da aprefentação do Reitor de Sant-Iago de Be-
duido^ rende cem mil reis: difta de Lisboa quíreii*

Part. lU T tai
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ta e oito léguas, c do Porto fete^ tem oitenta ele#

te fogos.

Veiros , Freguezia no Bifpado de Elvas , tem
por Orago o Salvador 5 o Pároco he Prior da apre-

íentaçáo de EIRei pelo Tribunal da Meza da Con-
fciencia , rende três moios de trigo , dous de ceva-

da 5 e vinte mil reis em dinheiro : difla de Lisboa
vinte e três léguas , e de Évora cinco , tem trezeií-í

tos e três fogos.

Vela 5 Freguezia no Bifpado da Guarda , tem
por Orago N. Senhora da Graça *, o Pároco he Vi-
gário da aprefentação do Chantre da Sc da Guarda,
rende trinta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e cin*

CO léguas , e da Guarda duas , tem cento e feíTenta

e quatro fogos.

Veloza, Freguezia no Bifpado da Guarda, tem
por Orago N. Senhoi*a dos Prazeres , o Pároco he

Prior coliado da aprefentação do Padroado Real ,

rende cento e fetenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e quatro léguas, e da Guarda três, tem fe-

tenta e cinco fogos.

Venade , Freguezia no Arcebifpado de Braga
,

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Abba-

de da aprefentação da Cafa do Infantado , rende cen^

to e cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta e

cinco léguas , e de Braga dez , tem cento e cinco-

enta e oito fogos.

Venda , Fregi^ezia no Reino do Alearve , tem

por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Cura da

aprefentação da Mitra, rende noventa mil reis: dif-

ta de Lisboa quarenta léguas , e de Faro , Cidade

Capital do Bifpado , duas , tem cento e onze vizi-

nhos.

Venda po Cepo , Freguezia no Bifpado de Ví-

feu, tem por Orago Sam-Iago Apoftolo^ o Paro*

CO
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CO hc Cura da aprefent^içáo do povo, tem fcis mil

reis de côngrua 5 e o que rende o pé de altar : dif-

ta de Lisboa cincoenta léguas 5 e de Vifeu nove^ tem
trinca e hum moradores.

Vendas-novas, Frc^uezla no Arccbifpado deE-
vora 3 tem por Orago Santo António ^ o Pároco h^

Cura da aprefcnraçáo da Mitra , rende cento e fcf-

fenta alqueires de trigo , e oitenta de cevada : difta

de Lisboa onze léguas , e de Évora oito emeia^, tem
cincoenta e cinco fogos.

Ventoza 5 Freguezia no Patriarcado > tenl por

Orago N. Senhora das Virtudes , o Pároco he Prior

da aprefenração da Rainhia 5 rende feteccntos mil reis :

difta de Lisboa nove léguas 5 tem duzentos e fete fo*

gos.

Ventoza 5 Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Mamede , o Pároco he Cura da apreíen.-»

• taçâo do Prior de Sant-Iago de Torres Vedras , ren-

de feíTenta e quatro alqueires de trigo , trinta almu-
des de vinho 5 e fetc mil reis em dinheiro: difta de
Lisboa oito léguas, tem duzentos c feíTenta e cincQ

fogos.

VENTOZA 5 Freguezia noRifpado de Vifeu, tem
por Orago N. Senhora da Purificação , o Pároco he
Vigário da aprefentação do Padroado Real , rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito

léguas , e de Vifeu três , tem cento e vinte e fete

vizinhos.

Ventoza, Freguezia no Arccbifpado deBr^^ga,
tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Àb-
bade da aprelèntaçáo da Micra, rende quatrocentos
c cincoenta mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas ^
e de Braga quatro, tem oitenta c rres vizinhos.

Ventoza, Freguezia no Bifpado de Elvas, tem
por Orago N. Senhora da Ventoza , o Pároco he

T ii Ca--
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Cura da aprefenrnção da Mitra , rende duzentos e

vinte alqueires de trigo 5 e cem de cevada : difla de

Lisboa trinca léguas, e de Elvas légua e meia, tem
feííenta e dous vizinhos.

Ventoza do Bairro 3 Freguezia noBifpado de

Coimbra , tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo ^

o Pároco he Prior da aprefentaçáo alternativa do Pa-

pa y do Bifpo 3 e do Prior do Salvador da Cidade de
Coimbra , com quatro mezes cada hum . rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa trinta e fete lé-

guas 5 e de Coimbra fete , tem cento e cincoenta e

quatro vizinhos.

Ventozello, Freguezia no a rcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago N. Senhora da Annunciaçáo ,

o Pároco ne Cura da aprefentaçáo do Padroado Real

,

rende trinta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas 3

e de Braga trinta e cinco , tem cento e hum mora-

dores.

Ver, Freguezia no Bifpado do Porto, tem por

Orago S. Joáo Paptifta , o Pároco he Abbade da apre-

fentaçáo da Mitra , rende oitocentos mil reis : difta

de Lisboa quarenta e oito léguas , e do Porto qua-

tro, tem duzentos e vinte e nove vizinhos.

Vera-Cruz, Freguezia no Arcebifpado de Evo*

ra , tem por Orago â Santa Cruz , o Pároco he Prior

da aprefentaçáo do Commendador de Malta , rende

cem mil reis : difta de Lisboa vinte léguas , c de

Évora fete, tem cento c quinze vizinhos.

S, Verão, Freguezia no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago o mefmo Santo , o Pároco he \^I-

gario da aprefentaçáo da Mitra , rende cento e vin-

te mil reis : difta de Lisboa trinta e duas léguas , e

de Coimbra duas e meia , tem cento e vinte e oito

fogos.

Yerdelhos, Freguezia no Bifpado da Guarda,
tem
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tem por Orago S. Pedro Apoílolo 5 o Pároco he

Prior collado da aprefentação do Capitão mói de

Gonfalo , rende cento e feíTenta mil reis : difta de

Lisboa quarenta e quatro léguas 5 e da Guarda qua-

tro 3 tem cincoenta e quatro fogos.

Verdoejo, Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Marinha ^ o Pároco he Vigário

da aprefentação do Padroado Real 5 rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa feflcnta e duas léguas , e

de Braga dez e meia ^ tem cento e quatorze vizi-

nhos.

S. Veríssimo de Tamel , Freguezia no Arce-

bifpado de Braga ^ tem por Orago o mefmo Santo ,

o Pároco he Abbade da aprefentação da Mitra ^ ren-

de quatrocentos mil reis : difta de Lisboa feflenta lé-

guas 3 e de Braga duas e meia, tem noventa e fe-

te fogos.

Vermelha 5 Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Simão , o Pároco he Cura da aprefenta-

ção do Sacro Collegio Patriarcal , e Beneficiados de

Santa Maria de Óbidos , rende hum moio de tri-

go 5 meio moio de cevada , e duas pipas de vinho

:

difta de Lisboa doze léguas 5 tem oitenta e nove fo-

gos.^

Vermil 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vigário^

da aprefentação do Reitor de S. João de Brito , ren-

de cincoenta mil reis : difta de Lisboa feflenta léguas,

e de Braga duas , ttm cincoenta e nove vizinhos.

Vermioza 3 Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Pá-
roco he Vigário da aprefentação da Mitra , rende

cem mil reis : difta de Lisboa feflenta c quatro lé-

guas 5 e de Lamego dezefeis , tem cento e quaren-

ta e dous vizinhos.
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V1ÍRMOIL5 Freguezía no Bifpado de Leiria, tem

por OragoN. Senhora da Conceição, o Pároco hc
Cura da aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos mil
reis: difta de Lisboa vinte e íeis léguas, e de Lei-

ria três, tem quatrocentos e noventa e hum vizinhos.

Vermoim (Santa Maria de) Freguezía noArcebiP-

pado de Braga , o Pároco he Vigário da aprelenca-

çáo do Prior do Mofteiro de S. Vicente de Fora de

Lisboa , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e íeis léguas, e de Braga três, tem cen-

to e três moradores.

Vekmoim, Freguezía no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Romão , o Pároco he Abbade colla-

do da aprefentaçáo da Mitra, e do Papa, rende tre-

zentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro

léguas, e do Porto duas, tem cento e dous mora*

dores.

VeRRIde , Freguezía no Bifpado de Coimbra ,

tem por Orago N. Senhora d^ Conceição, o Paro*

CO he Cura da aprefentaçáo do Mofteiro de Santa

Cruz de Coimbra, rende fetenta mil reis: difta de

Lisboa trinta e três léguas , e de Coimbra cinco , tem
duzentos e dez fogos.

Vestíaria, Freguezia- no Patriarcado, tem por

Orago N. Senhora da Ajuda, o Pároco he Vigário

«collado da aprefentaçáo do D. Abbade Geral de Al-

cobaça , rende hum moio de trigo , huma pipa de

vinho, e féis mil reis em dinheiro: difta de Liáboa

dezoito léguas , tem cento e trinta vizinhos.

VI
VíAGLORiA, Freguezía no Arcebifpsdo de Évo-

ra, tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo , o

Pároco he Capellâo Curado da aprefentaçáo de El-

Rei pçlo Tribunal da Meza da Confciçncia , rende

cen-
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cento e vinte alqueires de trigo ^ noventa de ceva-

da , e dez mil reis em dinheiro: difta de Lisboa trin-

ta e féis léguas ^ e de Évora vinte , tem noventa c

hum vizinhos,

ViA-LONGA 3 Frcguezia no Patriarcado ^ tem por

Orago N. Senhora da AíTumpção, o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do povo 5 rende cento e cincoen-

ta mil reis : difta de Lisboa três léguas , tem trezen-

tos e cinco fogos.

ViANNA 5 Villa no Arcebilpado de Braga , tem
duas Freguezias 3 N. Senhora daAflumpçâo, o Pá-

roco he Arciprefte da Coliegiada da aprefentaçáo Í7i

folidum da Meza Arcebifpal cie Braga , rende quatro^-

centos mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas y e

de Braga féis , tem cento e quarenta e féis mora-

dores.
—— N. Senhora de Monfcrrate 5 o Pároco hc

Cónego Prior da Coliegiada da aprefentaçáo da Me*
za Arcebifpal de Braaa 5 rende duzentos mil reis >

tem feifcentos e fetenta e nove fogos.

ViANNA j Freguezia no Arccbifpado de Évora

,

tem por Orago N. Senhora da Annunciaçáo ^ o Pá-

roco he Reitor da aprefentaçáo do Provedor das Ca-
pellas de ElRei D. AíTonfo IV , rende duzentos e

cincoenta mil reis: difta de Lisboa dezefete léguas,

e de Évora cinco ^ tem quatrocentos e felTenta e nove
fogos.

S. Vicente , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago o mefmo Santo Martyr, o Pároco
he Prior da aprefentaçáo do Padroado Real , ren-

de cem mil reis: difta de Lisboa trinta e oito léguas,

e de Coimbra féis, tem oitenta e hum vizinhos.

S. Vicente 5 Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago N. Senhora da Natividade , o Pá-
roco hc Cuía da aprefentajáo do Reitor da Cafta-

nhei-
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nheira ^ rende doze mil e quinhentos reis, e o pc
de altar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Mi'
randa dezoito , tem vinte e oito moradores.

S. Vicente da Beira , Freguezia no Bifpado da
Guarda, tem por Orago N. Senhora daAííumpçáo,
o Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Padroado
Real , rende cem mil reis : difla de Lisboa quaren-

ta léguas, e da Guarda onze, tem cento e cincoen^

ta e nove vizinhos.

S. Vicente de Fora , Freguezia no Bifpado de

Elvas , tem por Orago S. Vicente Martyr , o Paro^

CO he Cura Capelláo da aprefentaçáo da Mitra , ren-

de duzentos e cincoenta alqueires de trigo , e fcf-

fenta de cevada: difta de Lisboa trinta léguas, e de

Elvas huma , tem noventa e hum vizinhos.

S. Vicente do Paul , Freguezia no Patriarca-

do , tem por Orago o mefmo Santo Martyr , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Prior de Vai de Fi-

gueira , tem de renda o pé de altar i difta de Lisboa

dezefcis léguas, tem quatrocentos e doze fogos.

ViDAES , Freguezia no Patriarçadp , tem por Ora-

go N. Senhora da Piedade , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo da Mitra , rende feíTenta alqueires de tri-

go , trinta alqueires de cevada , e cinco almudes de

vinho : difta de Lisboa quatorze léguas , tem cento

e fetenta c quatro fogos.

Vide , Freguezia no Bifpado de Coimbra , tem
por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he

Cura annual da aprefentaçáo do Vigário de Penal-

va , rende trinta e féis mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e cinco léguas, e de Coimbra doze, tem cen-

to e quarenta e íete vizinhos.

Vide , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S, Lourenço , o Pároco he Cura da apre*

ièntajâo do Reitor da Torre de Moncorvo , rende.

tntX"
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trinta mil reis : dífta de Lisboa feílènta e féis leeuas

,

€ de Braga vinte e cinco, tem dezoito moradores.

Vide de Entre asVinhaSj Freguezia noBif-

pado da Guarda 5 tem por Orago N. Senhora da An-
nunciaçáo , o Pároco hc Prior da aprefentaçáo da Mi-

tra 5 rende duzentos mil reis : difla de Lisboa cinco-

enta léguas , e da Guarda três , tem feíícnta e hum
vizinhos.

Vide do Monte ^ Freguezia no Bifpado da Guar-*

da , tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he

Prior da aprcrentaçáo da Mitra, rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e da Guarda

duas 5 tem cento c quarenta e hum vizinhos.

VidigÃo , Freguezia no Arcebifpíido de Évora

,

tem por Orago N. Senhora da Encarnação, o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo da Mitra, rende cen-

to e feíTenta alqueires de trigo , e oitenta e quatro

de cevada : difia de Lisboa vinte e cinco léguas ^ c

de Évora cinco, tem quinhentos e quatro fogos.

Vidigueira, Freguezia no xArcebifpado de Évo-

ra , tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco he

Prior coílado da aprefentaçáo do Conde de Unhão

,

rende oitocentos mil reis: difta de Lisboa vinte lé-

guas 5 e de Évora fete , tem feiscentos moradores.

ViDiGUEiRAS, Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 5 tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Arcebifpo , rende

três moios de trigo , e hum de cevada : difta de Lis-

boa vinte e fete léguas, e de Évora fete , tem no-

venta e hum vizinhos.

Vidoedo do Pezo , Freguezia no Bifpado de Mi-
randa 5 tem por Orago Santo Apollinar, o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Padroado Real, ren-

de trinta mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas ,

c de Miranda oito, tem vinte e hum moradores.

Vi-"
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Vieira , Freguezia no Bífpado de Leiria , tem por

Orago N. Senhora dos Milagres , o Pároco he Cu-
ra da aprefentação da Mitra, rende noventa mil reis:

difta de Lisboa vinte e cinco léguas, c de Leiria três ,

tem duzentos moradores.

ViEiRO , Freguezia no Bifpado de Lamego, tem
por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Cura da

aprefentação do Vigário de Azevo , rende trinta mil

reis: diOa de Lisboa feíTenta léguas , c de Lamego
onze , tem cincoenta vizinhos.

ViLHARANDELO , Freguczia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Vicente Martyr , o Páro-

co he Vigário da aprefentação do Commendador de

S. João da Corveira da Religião de Malta, rende

quarenta mil reis : difta de Lisboa fetenta e duas lé-

guas, e de Braga dezoito , tem duzentos e vinte fo-

gos.

ViLLA , Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem

por Orago S. Sebaftião, o Pároco he Cura da apre-

fentação do D. Abbade Benedidino do Mofteiro de

Tibães 5 tem oito mil reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar : difta de Lisboa feííenta e huma lé-

guas 3 e de Braga oito , tem quarenta c dous vizi-

nhos.

ViLALVA, Freguezia no Arcebifpado de Évora ^

tem por Orago N. Senhora da Vifitaçáo , o Páro-

co he Prior da aprefentação do Duque do Cadaval

,

rende feiscentos mil reis : difta de Lisboa dezefeis lé-

guas , e de Évora féis , tem duzentos e noventa ç

cinco fogos.

ViLLA DO BiSpo , Freguezia no Reino do Al-

garve, tem por Orago N. Senhora da Conceição,

o Pároco he Prior da aprefentação alternativa do Pa-

pa , e Mitra , rende oito moios de trigo : difta de

Lisboa quarenta léguas , e de Faro ^ Cidade Capi-

tal
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tal do Bifpado, dezefeis , tem cento e quarenta e qua-

tro fogos.

ViLLA-BOA, Freguezia no Arcebiípado de Braga,

tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pároco he Ab-
bade da aprcfentação da Mitra ^ rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa feíTenta léguas , e de Braga três

,

tem feííenta e féis vizinhos.

ViLLA-BOA y Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago Santa Maria Magdalenaj o Pároco

be Vigário da aprcfentaçáo do Reitor de Lamas de

Orelhão , rende trinta mil reis : difta de Lisboa kC-

fenta léguas , e de Braga vinte y tem quarenta c três

vizinhos.

ViLLA-FOA 5 Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago S. Pedro ad Vincula ^ o Pároco he

Cura collado da aprefentaçáo do Reitor da Nave,
rende quarenta mil reis : difta de Lisboa cincoenra lé-

guas 5 e de Lamego vinte e huma , tem cento e nove
vizinhos.

ViLLA-BOA , Freguezia no Bifpado de Vifcu , tem
por Orago S. Miguel 3 o Pároco he Vigário da apre-

Icnração do Padroado Real j rende quarenta mil reis:

difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vifeu ires ,

tem duzentos moradores.

ViLLA-BOA DO Bispo , Freguczia no Bifpado do
Porto, tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo,
o Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Prior dos

Cónegos Regrantes de Villa-boa ^ rende feíTenta mil
reis: difta de Lisboa cincoenta e nove léguas, e do
Porto fete , tem trezentos e vince e nove morado-
res.

ViLLA-BOA DE Ca RçÃoziNFO , Freguczia no Bif-

pado de Miranda, tem por Orago Santo Efteváo,
o Pároco he Cura da aprefentaçáo doAbbade deSa-
rapicos , tem féis mil reis de conyua , c o que rert-

ile
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de o pé de altar : difta de Lisboa oitenta teguas , e

de Miranda oito, tem vinte e dous moradores.

ViLLA-BOA DEOu2?iLH^0 5Freguezia noBifpado
de Miranda , tem por Orago S. Miguel 3 o Pároco
he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Soeiraj-tem

oito mil e quinhentos reis de côngrua , e o que ren-

de o pé de altar: difta de Lisboa oitenta léguas , c

de Miranda doze , tem fetenta moradores;

ViLLA-BOA DE QuiRES 5 Freguezia noBifpado do
Porto 5 tem por Orago Santo André Apoftolo , o
Pároco he Reitor da aprefentaçáo da Gafa de Bra-

gança 3 rende noventa mil reis : difta de Lisboa fef-^

lenta léguas , e do Porto fete , tem trezentos e qua-

tro fogos.

ViLLA-BOiM 3 Freguezia no Bifpado de Elvas , tcrtk

por Orago S. Joáo Baptifta y o Pároco he Prior da

aprefentaçáo da Cafa de Bragança ,, rende cento e vin-

te mil reis : difta de Lisboa vinte e oito léguas , e.

de Elvas huma , tem cento e vinte vizinhos.

ViLLA-GÍ ,. Freguezia no Bifpado de Coimbra y
tem por Orago S. Bardiolomeu Apoftola, o Paro-

CO hc Vigário da aprefentaçáo de ElRei pelo Tri-

bunal da Meza da Confcicncia, rende quarenta mil

reis : difta de Lisboa trinta e duas léguas 5 ede Co-
imbra fete 5 tem duzentos e cincoenta e três mora-

dores.

ViLLA DE Cabra 3 Freguezia no Bifpado de Co-
imbra 5 tem por Orago -S. Jeronymo y o Pároco he

Cura annual da aprefentaçáo do Prior de Arcuzel-

lo 3 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e oito léguas , e de Coimbra quatorze 3 tem
feíTenta e féis vizinhos.

ViLLA-CHÃ 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago Sant-Iago Apoftolo 3 o Pároco

he Vigário da aprefentaçáo cio Ahbade de S. Miguel
de



de efttre ambos es Rios , rende quarenta mil reis

:

difta de Lisboa feííenta e cinco léguas ^ e de Braga

cinco 3 tem fetenra e ouatro fogos.

V1LLA-CHÃ5 FregTjezia no Arcebifpíído deBraga,

tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he Ah-
bade da aprcíentação da Cafa àe. Bragança , rende

cem mil reis : dlfta de Lisboa fefTenta e féis léguas >

e de Braga cinco , tem cênto e dez moradores.

V1LLA-CHS3 Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. joáo Baptifta, o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Arced''ago da Nóbrega, e

Neiva 5 rende cem mil reis : diíta de Lisboa fefien-

ta e quatro léguas, e de Braga cinco, tem cento c

noventa c dous vizinhos.

ViLLA-CHÃ , Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por Orago S. Mamede , o Pároco he Vigário da apre-

sentação do Padroado Real , rende fetenta mil reis

:

difta de Lisboa cincoenra e cinco léguas . e do Por-

to três, tem cincoenta c cinco fogos.

ViLLA-CHÃ, Freguezia no Bifpado do Porto, tem
por Orago S. Pedro Apoftolo , o Pároco hcAbba-
de da aprefentação do Bifpo , c Cabido da Sé do
Porto , rende trezentos e vinte mil reis : difta de Lis-

boa quarenta e oito léguas , e do Porto cinco , tem
cento e trinta e quatro vizinhos.

Villa-chS, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Páro-

co hc Prior da aprefentação das Religiofas de Arou-
ca, rende quatrocentos mil reis : difta de Lisboa qua-

renta léguas, e de Coimbra treze, tem duzentos c

hum vizinhos.

ViLLA-CHÃ , Freguezia no Bifpado de Vifeu , tem
por Orago N. Senhora da Afiumpção , oParocòhe
Cura da aprefentação do Vigário de Algodres , tem
quinze mil reis de côngrua, e o que rende o pé de al-

tar:
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tar : dífta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vlfeu
féis 5 tem trinta e dous moradores.

Villa-ch5[ da Barcioza 5 Freguezia no Bifpa-

do de Miranda , tem por Orago S. Chriftováo , o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real

,

rende quinhentos mil reis: difta de Lisboa fetcnta e

cinco léguas , c de Miranda duas ^ tem noventa e

três vizinhos.

Vílla-chí; do Marão , Freguezia no ArcebiC-

pado de Braga ^ tem por Orago Santo Efteváo , o
Pároco he Abbade collado da aprefencaçâo da Mi-
tra, rende ferecentos mil reis: difta de Lisboa Icf-

fenta léguas , e de Braga nove , lem noventa e nove
fogos.

VillA-cha da Montanha , Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , tem por Orago Sant-Iago Apof-

tolo 5 o Pároco he Vigário collado da apreíenraçáo

do Reitor de Alijó 3 rende cem mil reis : diíta de
Lisboa feíTenta e cinco léguas ^e de Braga dezoito,

tem cento e cincoenta e três vizinhos.

Villa-chS de Poiares 3 Freguezia no Bifpado

de Q)imbraj tem por Orago S.Miguel, o Pároco

he Cura da aprefentaçáo da Univerfidade de Coim-
bra , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa trin-

ta e féis léguas , e de Coimbra três , tem cento e

doze vizinhos.

ViLLA-CHÃ DA Ribeira, Freguezia no Bifpado

de Miranda , tem por Orago S. Lourenço , o Pa-

roço he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Villar-

feco, rende trinta e cinco mil reis, fora o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda

quatro, tem trinta e hum moradores.

ViLLA-CHÃ DE Sa, Frcguezia no Bifpado de Vi-

feu , tem por Orago S. João Baptifta , o Pároco he

Cura da aprefentaçáo da Mitra , tem féis mil reis de

con-
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congrwa 3 ,e o que rende o pé de airar : difla de Lis-

boa quarenta e oito léguas ^ e de Vifeu hiima, tem
noventa e quatro fogos.

ViLLA-CAiz 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

fa^
tem por Orago S. Miguel ^ o Pároco he Abba-

e da aprefentaçáo da Condeça de Alva ^ rende qua-

trocentos mil reis : difta de Lisboa feíTenta e cinco

léguas, e de Braga oito, tem cento e trinta e cin*

CO vizinhos.

ViLLA DO Conde , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. João Baptifla ^ o Pároco

he Prior da aprefentaçáo das Religiofas de Santa Cla-

ra da mefma Villa , rende quinhentos mil reis : dif-

ta de Lisboa cincoenta e cinco léguas, e de Braga

féis, tem mil e fetenta e oito fogos.

ViLLA-coRTEZ, Freguezia noBifpado de Coim-
bra, tem por Orago N. Senhora da Conceição, o
Pároco he Prior da aprefentaçáo da Cafa de Mello,
rende cento e feílenta mil reis : difta de Lisboa cin-

coenta e duas léguas , e de Coimbra dezefeis , tem
noventa e hum vizinhos.

ViLLA-coRTEz , Freguezia noBifpado da Guar-
da , tem por Orago S. Sebafliáo , o Pároco he Prior

coUado da aprefentaçáo do Padroado Real , rende

cem mil reis : difta de Lisboa cincoenta e quatro lé-

guas , c da Guarda duas , tem feíTenta e dous vi-

zinhos.

ViLT.A-covA , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do Prior de S. Vicente de Fora
de Lisboa, rende oitenta mil reis : difta de Lisboa

cincoenta e cinco léguas, e de Braga huma , tem cen-

to e noventa e eres vizinhos,

ViLLA-covA , Freguezia no Arcebifpado de Bra-
ga y tem por Orago N, Senhora da Expeftaçáo , o

Pa-
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Pároco he Reitor da aprefentação da Mitra, rende

cento. e cincoenra mil reis: difta de Lisboa fcíTenra

léguas 5 e de Braga quatro 3 tem cento e fetenta e

três vizinhos.

ViLLA-covA , Freguczia no Arcebifpado de Bra-
ga ^ tem por Orago S. Banholomeu Apofiolo , o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real

,

rcm de renda quatrocentos e cincoenta mil reis : dif-

ta de Lisboa feíTcnta e duas léguas , e de Braga trcs

c meia 5 tem noventa e quatro fogos.

ViLLA-covA 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

fa,
tem por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco

e Vigário da aprefentaçáo dos Religiofos de S. Je-

ronymo de Belém , tem dezenove mil reis de côn-

grua, e o que rende o pé de altar: difta r de Lisboa

oitenta e três léguas 5 e de Braga treze , tem fcíTen-

ta e dous moradores.

ViLLA-covA DE Carros , Freguezia no Bifpado

do Porto , tem por Orago S. Joáo Euangelifta , o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo alternativa do Pa-

pa, Mitra, e CoUegio dos Eremitas de Santo Agof-

tinho de Coimbra , com quatro mezes , rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e féis lé-

guas , e do Porto quatro , tem feííenta e três vizi-

nhos.

ViLLA-covA A Coelheira, Freguezia no Bifpa-

do de Coimbra, tem por Orago S. Mamede, o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Cea , tem

féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa quarenta e fete léguas ^ e de Co-

imbra doze, tem noventa e fete fogos.

V1LLA-C0VA Â Coelheira , Freguezia no Bifpa^

do de Lamego , tem por Orago S. Joáo Baptifta
;,

o Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Commen-
dador de Malta , rende duzentos mil reis : difta ds

Lis-
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tisboá cincoenta léguas , e deLarticgo quatro , tertl

cento e oitenta vizinhos.

ViLLA-covA DO C0VELO5 Freguezia íio Biípa*

do de Vifeu 5 tem por Orago N. SerAora da Ex-

peflaçáo , o Pároco ne Cíjra da aprefcntaçáo do Ah-^

bade de S. Pedro do Caftel lo de Penalva ^ rende qua-

renta mil reis com o pé de altar : difta de Lisboa

cincocnta léguas > e de Vifeu quatro
_^
tem noventa

e hum vizinhos.

ViLLA COVA DA LiXA 5 Freguczia no Arcebifpa-»

do de Braga 3 tem por Orago o Salvador 3 o Páro-

co he Reiíor da aprefentaçáo da Mitra ^ rende cen^

to e cincoenta mil reis ; difta de Lisboa feííenta lé-

guas ^ e de Bniga fete ^ tem duzentos e cincoenta fo*

gos.

ViLLA-covA DE SuBAVÓ ^ Frcguezia noBifpado

de Coimbra , tem por Orago N. Senhora da Nati-

vidade y o Pároco he Prior da aprefentaçáo da Mi-
tra^ rende trezentos mií reis t difta de Lisboa qua-

renta léguas ^ e de Coimbra nove y tem cento e no-

venta e cinco fogos.

ViLLACovA DE Ve7Devi^ 5 Freguezia no Biípa*»

do do Porto ^ tem por Orago S. Romáo y o Páro-

co he Abbade da aprefentaçáo da Cafa dos Peixotos

de Guimarães y rende quatrocentos e cincoenta mil
reis : difta de Lisboa feííenta léguas ^ e do Porto fe-

te y tem oitenta e dous vizinhos.

ViLLA-FACAiA y Frcguczia no Bifpado de Coim-
bra y tem por Orago Santa Catharina Virgem, e Mar-
tyr, o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Cabido
da Sc de Coimbra 3 rende vinte e quatro mil reis:

difta de Lisboa vinte e oito léguas , e de Coimbra
fete y tem cento e oitenta e nove fogos.

ViLLA Fernando 5 Frcguezia no Bifpado deEI-
vas 5 tem por Orago N. Senhora da Conceição , o

Fart. 11. V P4-
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Pároco he Prior da aprefentação da Cafa de Bragan-
ça y rende duzentos mil reis : difla de Lisboa vinte

c quatro léguas, e de Elvas duas, tem trinta fogos.

Villa-Fernando 5 Freguezia no Bifpado da
Guarda , tem por Orago N. Senhora da Conceição

,

o Pároco he Vigário collado da aprefentação do The-
foureiro mór da Sé da Guarda , rende cento e cin-

coenta mil reis : diíla de Lisboa cincoenta e cinco

léguas 5 e da Guarda duas , tem quatrocentos e féis

fogos.

ViT-LA-FLOR, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S, Bartholomeu Âpoftolo , o
Pároco he Reitor da aprefentação do Padroado Real

,

rende cem mil reis : difta de Lisboa fefTenta e féis

léguas 5 e de Braga vinte e quatro ^ tem duzentos e

fetenta e quatro fogos.

ViLLA-FLOR 5 Freguezia no Bifpado de Portale-

gre 5 tem por Orago S. Bartholomeu Âpoftolo , o
Pároco he Vigário da aprefentação de ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confciencia , rende noventa c

féis alqueires de trigo , féis almudcs de vinho , e vin-

te mil reis em dinheiro : difta de Lisboa trinta lé-

guas 5 e de Portalegre fete, tem trinta e oito vizi-

nhos.

ViLLA-FRADE, Freguczia no Arcebifpâdo de Bra-

ga, tem por Orago Santa Martha, o Pároco he Cu-

ra da aprcfentaçáo do Prior de Chaves y rende qua-

renta mil reis: difta de Lisboa fetenta e cinco léguas ,

e de Braga dezefete , tem quarenta e três vizinlios.

ViLLA^E Frj^des 5 Freguezia no Arcebifpado de

Évora , tem por Orago S. Cucufate , o Pároco he

Prior da aprefentação do Prior do Morteiro de S.

Vicente de Fora de Lisboa , rende duzentos mil reis

:

difta de Lisboa vinte léguas , e de Evora fcte , tem

trezentos c vinte e fcis moradores.

Vil-
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VittA^JPRANCA , Fregueziâ no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Miguel 5 o Pároco he Rei*

tor da aprefentaçáo da Mitra ^ rende quarenta mil

reis: difta de Lisboa feíTenta e quatro léguas
j^ e dQ

Braga cinco , tem cento e quarenta e cinco fogos.

V1LLA-FRANCA5 Fregueziâ no Bifpado de Coim*
bra^ tem por Orago S. Vicente Marryr, o Pároco

he Prior da aprefentaçáo da Cafa do Infantado , ren-*

de duzentos mil reis: difta de Lisboa cincoenta le*

guas y e de Coimbra dezefeis 3 tem fetenta morado*

res.

ViLLA-ÉRANCA DO DeÍo y Fregueziâ no Biípa*

do da Guarda 3 tem por Orago Sant^Iago ApoítO*

lo ^ o Pâtoco he Vigário da aprefentaçáo do Chan*
tre da Sé da Guarda , tem doze mil reis de corl-

grua 5 e o que rende o pé de altar í difta de Lisboa

cincoenta e quatro léguas , e da Guarda três , iQta,

noventa e quatro fogos,

ViLLA-FRANCA DE LaMPAÇASj FrégUCZia HO Bif-

pado de Miranda ^ tem por Orago S. Bento 5 o Pa*

TOCO he Cura da aprefentaçáo do Abbade de Quin*
tela 3 tem oito mil reis de côngrua , e o que rende

o pé de altar: difta de Lisboa fetenta e cinco léguas j
c de Miranda dez , tem quarenta moradores.

ViLLA-FRANCA DAS NaVes y Freguezia no BiC-

pado de Viíeu , tem por Orago N. Senhora dos Pra-

zeres 3 o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Abba-
de de Sant-Iago de Trancozo^ tc^m féis mil reis de

côngrua , e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa feííenta léguas , c de Viicu dez , tem oitenta mçh
íadores. '

Villa-franca de Xira , Fregueziâ no Patriar-

cado 3 tem por Orago S, Vicente Martyr , o Páro-
co he Vigário da aprefentaçáo do Padroado Real ^

rende quatro moios c meio de trigo | huma pipa de

V " vi-
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vinho 5 cinco cântaros de azeite , c oitenta e cinco

mil reis em dinheiro : difta de Lisboa féis léguas^

tem trezentos e oitenta e fete fogos.

ViLLA-FRESCAiNHA 3 Fregiieziâ no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago S. F*edro Apoftolo ^ o Pa*

roço he Vigário da aprefentação do Reitor do Sal-

vador do Banho 3 rende cincoenta mil reis : difla de

Lisboa feflènta léguas ^ e de Braga três , tem cinco-

enta e oito fogos,

ViLLA-FRESCAiNHA ^ Frcguczia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago S. Martinho Bifpo 3 o Pá-

roco he Vigário da aprefentação do D. Prior de Bar-

cellos 5 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta léguas 3 e de Braga três , tem cincoenta e hum
vizinhos.

ViLLA-FRiA , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco

he Vigário da aprefentação do D. Abbade Benediti-

no do Mofíeiro de S. João de Neiva 3 rende cinco-

enta mil reis : difta de Lisboa feífenta e duas léguas ,

e de Braga cinco 3 tem cento e quinze vizinhos.

ViLLA-FRiA 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago N. Senhora da Aírumpção3 o
Pároco he Abbade da aprefentação do Padroado Real

,

lende quatrocentos mil reis: difta de Lisboa cinco-

enta e féis léguas 3 e de Braga cinco 3 tem cento e
trinta e três moradores.

Villa-garcÍa 3 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago o Salvador 3 o Pároco he Vi-

gário da aprefentação do Reitor de Alvarenga 3 tem

doze mil reis de côngrua 360 que rende o pé de

altar: difta de Lisboa feíTenta léguas 3 c de Braga oi-

to 3 tem noventa e oito fogos.

ViLLA-GARciAj Frcguezia no Bifpado deVifeu,

tem pQr Orago N. Senhora dos Prazeres , o Páro-

co
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CO he Cura da aprefentaçâo do Reitor de S. João ,

htra muros da Villa de Trancozo ^ rende vinte e cin-

co mil reis :' difta de Lisboa cincoenta e quatro lé-

guas, e de Vifeu dez, tem fetenta e dous vizinhos,

Villa-garcÍa , Freguezia no Bifpado da Guar-
da , tem por Orago Sant-Iago Apoftolo , o Pároco

he Prior da aprefentaçâo de Pedro Saraiva da Cofta

Pereira da Cidade da Guarda , rende cem mil reis

:

difta de Lisboa cincoenta léguas , e da Guarda hu-

ma , tem oitenta e oito fogos.

Villa da Igreja, Freguezia no Bifpado de Vi-
feu , tem por Orago N. Senhora da Graça , o Páro-

co he Vigário da aprefentaçâo do Padroado Real ,

rende cem mil reis : difta de Lisboa cincoenta lé-

guas , e de Vifeu três , tem trezentos e doze fogos.

ViLLA-juzAO, Freguezia no Bifpado do Porto ,

tem por Orago S. Martinho Bifpo , o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçâo do Abbade de S. Pedro da Teixei-

ra 5 tem doze mil reis de côngrua , e o que rende o

pé de altar: difta de Lisboa fcfíenta léguas, c do Por-

to quatorze, tem cincoenta vizinhos.

ViLLA-LOiNGA , Freguezia no Bifpado de Vifeu,
tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco, he

Cura da aprefentaçâo do Vigário do Vai das Romans y

tem féis mil reis de côngrua , e o que rende o pé
de altar: difta de Lisboa feíTenta e huma léguas, c

de Vifeu dez, tem trinta e oito vizinhos.

ViLLA-MAiOR, Freguezia no Bifpado do Porto,

tem por Orago S. Mamede, o Pároco he Reitor da

aprefentaçâo do Padroado Real , rende duzentos mil
reis : difta de Lisboa cincoenta e huma léguas , c
do Porto trcs, tem cento e treze vizinhos.

ViLLA-MAiOR , Freguezia no Bifpado de Vifeu,
tem por Orago N. Senhora da Purificação , o Pá-

roco he Abbade da aprefentaçáp do Padroado Real

,

rcn-
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tende duzentos c cinco mil reis : difta de Lisboa cín*

coenta léguas, c de Viíeu três, tem cento e feffen-

ta e oito fogo6.

ViLLA-MARiM, Frcguezla no Bifpado do Porto,
tem por Orago S.Mamede, o Pároco he Reitor d$
aprefentaçáo da Mitra , rende duzentos mil reis : dif-

ta de Lisboa feíTenta léguas , e do Porto treze , tem
duzentos c vinte e oito fogos.

ViLLA-MARíM , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo dos Religiofos de S. Jeronymo
de Bélem , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa

fcíTenta ç quatro léguas , c de Braga treze , tçm cen-

to e noventa e quatro fogos.

ViLLA DE Matos , Freguezia no Bifpado de Co-
imbra , tem por Orago S. João Euangelifta , o Pá-

roco he Cura da aprefentaçáo do Prior de Barcou-

ço, rende oitenta mil reis: difta de Lisboa trinta ç

féis léguas , e de Coimbra duas , tem vinte e nove
vizinhos.

ViLLA-MEÃo , Freguezia no Arcebifpado de Bra»

ga, tem por Orago Santa Comba, o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçáo da Camera Ecclefiaftica de Bra-»

ga , rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa oiten*

ta léguas , e de Braga dezoito , tem quarenta e hum
vizinhos.

Villa-meSo , Freguezia no Arcebifpado de Bra»

ga , tem por Orago S. Paio , o Pároco he Vigário

da aprefentaçáo do Cabido da Collegiada de Santo

Eftevâo de Valença, rende trinta mil reis : difta de

Lisboa fetenra e duas léguas, e de Braga nove, tem

feíTenta c cinco fogos.

ViLLA-MEÃo , Freguezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago Santa Eulália , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Reitor do Rabal ^ tem oito mil e

qui-



VI 3^5>

quinhentos reis de côngrua , c o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa oitenta e huma léguas 5 e de

Miranda oito , tem quarenta e hum vizinhos.

VíLLAMOU 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Martinho Bifpo^ o Paroço

he Vigário da apreíentaçâò das Rehgiofas de S. Ben-

to deVianna, rende quarenta mil reis: difla de Lis-

boa feíTenra léguas , e de Braga cinco , tem oitenta

e três vizinhos.

ViLLA DA Ponte 3 Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago Santa Maria Magdalena ^ o
Pároco he Cura da aprefentação do Abbade de San-

ta Marinha do Ferral ^ rende fetenta mil reis : difta

de Lisboa fetenta léguas ^ e de Braga nove , tem qua-

renta e oito fogos.

ViLLA-POUCA DA Beiua , Freguezia no Bifpado

de Coimbra , tem por Orago S. Sebaftiâo , o Páro-

co he Cura da aprefentação do Vigário de Louroza ,

tem dez mil reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar: difta de Lisboa quarenta léguas, e de Coim-
bra nove 5 tem noventa e oito fogos.

ViLLA-NOVA 5 Freguezia no Bifpado de Miranda ^

tem por Orago S. Jorge 5 o Pároco he Cura da apre*

fentaçáo do Cabido da Sé de Miranda , tem oito mil

e quinhentos reis de côngrua ^ e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa oitenta e duas léguas , e de
Miranda oito , tejn vinte e três moradores.

ViLLA-NovA 5 Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago Santo António , antigamente Santa

Comba 3 o Pároco he Cura da aprefentação do Rei-

tor de Succâes , rende trinta mil reis : difta de Lis-

boa fetenta léguas , e de Miranda quatorzc , tem trin-

ta fogos.

ViLLA-NovA DA Barca , Freguezia no Bifpado

de Coimbra y tem por Orago N. Senhora da Con-
cei-
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ceiçãô y o Pároco he Cura da âprefentaçSo do Pr!o#

de S. Miguel de Moiiíe-mór o Velho ^ tem quinze
tnil reis de côngrua ,60 que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa trinta e três léguas , e de Coimbra
quatro 3 tem cento e quarenta e dous vizinhos.

ViLLA-NOVA DA BaronÍa y Freguezia no Aree-^

bifpado de Évora ^ tem por Orago N. Senhora da
Aííumpçáo 5 o Parpco he Reitor da aprefentaçâo da

Ríitra, rende quarenta mil reis : difta de Lisboa vin-

te léguas 3 e de Évora féis ^ tem cento e oitenta e

nove fogos.

Villa-nova do Cazal j Freguezia no Bifpado de

Coimbra 3 tem por Orago N. Sennora da AíTumpção ,

o Pároco he Prior da aprefentaçâo do Padroado Real

,

tende feiscentos e cincoenta mil reis : difta de Lisboa

éincoenta léguas 3 e de Coimbra quatorze 3 tem du-

zentos e quarenta e fete fogos.

Villa-nova de Cerveira 3 Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , tem por Orago S. Cypriano 3 o
Pároco he Abbade da aprefentaçâo do Vifconde de

Ponte de Lima 3 rende cento e íeíTenta mil reis: dif-

ta de Lisboa feííenta e três léguas 3 e de Braga dez,

tem duzentos e doze fogos.

Villa-nova Danços 3 Freguezia no Bifpado de

Coimbra 3 tem por Orago N. Senhora de F/Vz/i ter^

r£y o Pároco he Prior da aprefentaçâo do Duque do

Cadaval , Conde de Tentúgal , rende trezentos mil

reis : difta de Lisboa trinta e duas léguas 3 e de Co-

imbra quatro, tem duzentos e oitenta fogos.

Villa-nova da Erra 3 Freguezia no Patriarca-

do 3 tem por Orago S. Mattheus 3 o Pároco he Frlot

collado da aprefentaçâo do Marquez de Tancos 3 ren-

de feiscentos mil reis : difta de Lisboa dezefeis le-*

gU3S3 tem duzentos e cinco fogos.

Villa-nova dk FA^^tALlGÃo^ Freguezia no Ar-*
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tebífpado de Braga , tem por Orago Santa Maria

Magdalena, o Pároco he Abbade da aprefentaçáo da

Mitra . rende duzentos c quarenta mil reis : difta de

Lisboa feííenta Icguas ^ e de Braga três , tem cento

c cincoenta e féis moradores.

ViLLA-NOVA DE MiL-FONTES 5 Freguezía noAr-
cebifpado de Évora, tem porOrago N. Senhora da

Graça , o Pároco he Prior da aprefentaçáo de El-

Rci pelo Tribunal da Meza da Confciencia, rende

três moios de trigo ^ dous de cevada , e quinze mil

reis cm dinheiro : diíla de Lisboa vinte e quatro lé-

guas 5 e de Évora vinte , tem quarenta e oito fogos.

ViLLA-NOVA DE FoscoA , Frcguczia no Bifpado

de Lamego , tem por Orago N. Senhora do Pran-

to, o Pároco he Abbade da aprefentaçáo do Padroa-

do Real, rende trezentos mil reis: difta de Lisboa

feííenta léguas , e de Lamego onze , tem quinhentos

e oitenta e hum vizinhos.

VtLLA-NovA DA Gaia , Freguczía no Bifpado do
Porto, tem porOrago Santa Marinha, o Pároco he

Vigário coitado da aprefentaçáo do Cabido da Sé

do Porto , rende quinhentos mil reis : difta de Lis-

boa cincoenta e duas léguas , e do Porto a pouca

diftancia , tem mil trezentos e fctenta e fetc fogos.

Villa-nova dos Lnfantes , Freguezia no Ar-

cebifpado de Braga , tem por Orago N. Senhora da

Aííumpçáo , o Pároco he Reitor da aprefentaçáo do

P. Abbade Beneditino do Moftciro de S. Tirfo ,

tem de côngrua vinte mil reis, e o que rende o pe-

de altar : difta de Lisboa feííenta léguas , e de Bra-

ga quatro, tem cento e fctenta e cinco fogos..

ViLLA-NOVA deMonsarros, Freguezia noBii-

f)ado de Coimbra , tem por Orago S. Miguel , o
^aroco he Prior da aprefentaçáo do Cabido da Sc de

Coimbra , rende quatrocentos mil reis : difta de Lis-

boa
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boa trinta e oito léguas , e de Coimbra quatro , tem
trezentos e noventa fogos.

ViLLA-NOVA deMuia, Freguczla no Arcebifpa-

do de Braga 5 tem por Orago N. Senhoril da Puri-

íicaçáo 5 o Pároco he Vigário da aprefentação do
Prior do Mofteiro de S, Theotonio de Vianna de Co*
negos Regrantes , rende oitenta mil reiis : difta de
Lisboa feíTenta e quatro léguas ^ e de Braga cinco y

tem duzentos e. quatorze fogos.

ViLLA-NOVA DE PoRTiMAO 5 Frcguczia no Rei-
no do Algarve^ tem por Orago N. Senhora da Con-
ceição , o Pároco he -Prior da aprefentação alterna-

tiva do Papa 3 e Bifpo 5 rende cento e trinta e oito

alqueires de trigo ^ cincoenta e fete almudes de vi-

nho 3 e dez toftões em dinheiro : difta de Lisboa qua-

renta léguas 5 e de Faro , Cidade Capital do Bifpa-

do, nove 5 tem quinhentos e vinte e dous moradores.

ViLLA-NOVA DA Rainha 5 Frcguczia no Patriar-

cado 3 tem por Orago Santa Martha , o Pároco he

Cura da aprefentação do povo , rende oitenta mil

reis : difta de Lisboa nove léguas , tem cento e cin-

co vizinhos.

ViLLA-NOVA da Rainha 5 Freeuezia no Bifpado

deVifeu, tem por Orago o Santinímo Nome de Je-

sus 3 o Pároco he Cura da aprefentação do Prior de

Trcixedo, rende trinta mil reis: difta de Lisboa qua-

renta e quatro léguas , e de Vifeu quatro , tem feC-

fenra c cinco fogos.

ViLLA-NOVA DE Sandr , Frcguezia no Arcebif-

fado de Braga , tem por Orago N. Senhora da Ab-

adia 5 o Pároco he Abbade da aprefentação da Mi-

tra, 'rende fetecentos mil reis : difta de Lisboa fef-

ienta léguas 5 e de Braga duas , tem feiTcnta c dous

vizinhos.

ViLLA-NOVA DA Telha y Frcguczia no Bifpado

do



VI ?i?

do Porto 5 tem por Orago N. Senfiora daExpeíla-

çáo , o Pároco he Prior da aprcfentação do Prior do

Mofteiro de Moreira de Cónegos Regrantes de San-

to Agoftinho 5 rende duzentos mil reis: diíla de Lis-»

boacincoenta eduas léguas, c do Porto duas, tem

feíTcnta e fete fogos.

V1LLA-NUNE5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 5 tem por Orago Santo André Apoílolo , o Pá-

roco hc Vigário da aprefentaçáo do Reitor do Col-

legio de S. Jeronymo de Coimbra , rende quarenta

mil reis : difta de Lisboa fcíTenta léguas , c de Bra-

ga oito, tem clncoenta e cinco fogos.

ViLLA-POucA DE Aguiar , Frcguezia no Arcebif-

pado de Braga , tem por Orago o Salvador , o Pá-

roco he Reitor da aprefentaçáo da Mitra , rende oi-

tenta mil réis : difta de Lisboa feienta léguas , e de

Braga treze , tem cento e oitenta e fete vizinhos.

ViLLA DE PuNHE , Freguezia no Arcebifpado de

Braga, tem por Orago Santa Eulália, o Pároco hc

Vigário da aprefentaçáo do D. Abbade Benediílino

de Tibáes , rende fetenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta e cinco léguas , e de Braga cinco , tem fe-

tenta e fete fogos.

Villa-Real , Freguezia no Bifpado de Elvas 3

tem por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Páro-

co he Capellão Curado da aprefentaçáo da Mitra ,

rende duzentos e quarenta alqueires de trigo , e oi-

tenta de cevada : difta de Lisboa vinte e cinco lé-

guas, c de Elvas três, tem trinta e quatro vizinhos.

Villa-Real , Villa no Arcebifpado de Braga ,

tem duas Freguezias , S. Dionyfio , o Pároco he Vi-

gário coUado da aprefentaçáo dos Religiofos de S.

jferonymo de Belém , rende cento e cincoenta mil

reis : difta de Lisboa feíTcnta e fcis léguas , e de Bra-

ga treze, tem cemo e quarenta c dous vizinhos.

o*
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S. Pedro Apoílolo , o Pároco he Vigarb

da mefma aprefentaçâo ^ rende duzentos e oitenta mil
reis, tem feiscentos e quarenta fogos.

ViLLA DE Rei 5 Freguezia no Bifpado da Guar-
da 3 tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Pá-
roco he Vigário da aprefentaçâo da Gafa do Infan-
tado 3 rende quatrocentos e feíTenta mil reis : difla de
Lisboa vinte e féis léguas , e da Guarda vinte c qua-
tro , tem quinhentos e vinte fogos.

ViLLA-RuiVA y Freguezia no Bifpado de Coim-
bra^ tem por Orago N. Senhora da Graça , o Pá-
roco he Cura da aprefentaçâo do Vigário de Mef-
quicela , rende trinta mil reis : difta de Lisboa qua-

renta e nove léguas, e de Coimbra dczefete y tem
feflcnta e rrcs vizinhos.

ViLLA-RuiVA 5 Freguezia no Arcebifpado de Évo-
ra 3 tem por Orago N. Senhora da Encarnação , o
Pároco he Prior da aprefentaçâo do Duque do Cada-

val , rende cem mil reis : difta de Lisboa dezoito

léguas , e de Évora féis , tem noventa e íós vizi-

nhos.

VíLi-A-SECA, Freguezia no Bifpado de Lamego,
tem por Orago o Eípirito Santo, o Pároco he Cu-
ra da aprefentaçâo do Reitor de Armamar , rende

fetenta mil reis : difta de Lisboa cincoent^ e três lé-

guas, e de Lamego duas e meia, cem cento e trin-'

ia e hum vizinhos.

ViT-LA-SECA , Freguezia no Arcebifpado de fera-

ga 3 tem por Orago Sant-íago Apoftolo , o Pároco

he Reitor da aprefentaçâo do Padroado Real , ren-

de cem mil reis: difta' de Lisboa feíTenta léguas, c

de Braga quatro, tem cento e doze vizinhos.

VíLLA-SECA, Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Pedro Apoftolo , o Parece he Prior

da aprefentaçâo do Cabido da Sé de Coimbra ^ ren-

de
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de trezentos mil reis: difta de Lisboa trinta léguas,

e de Coimbra duas , tem cento e oitenta e nove vi-

zinhos.

ViLLA-suEiRO 5 Freguezia no Bifpado da Guar-

da 5 tem por Orago Santa Anna , o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Prior de Mizarela , tem dez

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa cincoenta e cinco léguas , e da Guar-

da duas 5 tem cincoenta e hum vizinhos.

ViLLA DE Sinos , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago N. Senhora da AíTumpçáo ,

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Padroado Real,

rende quarenta mil reis : difla de Lisboa feílenta e

duas léguas , e de Braga vinte e nove , tem trinta

e três moradores.

ViLLA-vELHA DO RoDÃo , Frçguezia no Bifpa-

do da Guarda , tem por Orago Jsí. Senhora da Con-
ceição 5 o Pároco he Vigário collado da aprefenta-

çáo de ElRei pelo Tribunal da Meza da Confcien-

cia , rende quarenta mil reis : difta de Lisboa trin-

ta e três léguas , e da Guarda dezenove , tem cen-

to e fetenta e dous vizinhos.

ViLLA-VERDE, Fteguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Paio, o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo do Conde de Villa-nova , rende du-

zentos e noventa mil reis: difta de Lisboa feíTenta c

cinco léguas, e de Braga légua e meia, tem oiten-

ta e três vizinhos.

ViLLA-VERDE , Freguezia no Bifpado de Miran-
da, tem por Orago Santo Apollinar, o Pároco he
Cura da aprefentaçáo dó Reitor de Mirandela, ren-

de trinia mil reis : difta de Lisboa fetenta léguas ,

c de Miranda quatorze , tem quarenta e oito vizi-

nhos.

yILL A-VERDE , Freguezia no Bifpado de Miran-

da,
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da 3 tem por Orttgo S. Miguel , o Pároco he Rei-

tor da aprefentaçào alternativa do Papa , e Mitra ^

rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa oitenta lé-

guas 5 e de Miranda doze , tem fetenta c dous vi-

zinhos.

ViLLA-VERDE y Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga y tem por Orago Santa Marinha , o Pároco he
Vigário da aprefentaçào do Reitor de Tres-minas ^

rende feííenta mil reis ; difta de Lisboa feíTenia lé-

guas ^ e de Braga dczeleis^ tem cento e fetenta coi-

to fogos.

ViLLA-VERDE) Frcguezla no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vi-

gário da aprefentaçào do D. Abbade Beneditino do
Mofteiro de Pombeiro^ rende trinta mil reis: difta

de Lisboa feííenta léguas ^ e de Braga féis y tem fe-

tenta e dous vizinhos.

ViLLA-VERDE DO FiCALHOj Frcguczia no Arcc-

blfpado de Évora ^ tem por Orago S. Jorge ^ o Pa-

Toco he Capelláo Curado da aprefentaçào de ElRei

pelo Tribunal da Meza da Confcienciâ y rende trcs

moios de trigo y cento c noventa e cinco alqueires

de cevada y e dezenovc mil reis em dinheiro : difta

de Lisboa trinta léguas • e de Évora quinze y tem

trinta e hum moradores.

ViLLA-VERDE DOS Francos y Frcguczia no Pa-

triarcado, tem por Orago N. Senhora dos Anjos, o

Pároco he Prior da aprefentaçào do Marquez de An-
geja y rende quinhentos mil reisj difta de Lisboa dez

léguas, tem cento e feíTenta e oito fogos.

ViLLA-ViçosA , Villa no Arcebifpado de Évora ,

tem duas Freguezias , N. Senhora da Conceição ,

o Pároco he Prior da aprefentaçào de ElRei pelo

Tribunal da Meza da Confcienciâ , rende três mo-
ios de trigo, e dous de cevada: difta de Lisboa vin-

te
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te e cinco Icguas^ e de Évora olto^ tem quinhen-

tos c feílenta e cinco fogos.

S. Bartholomeu , o Pároco he Prior da mef-

ma aprefentaçáo ^ rende três moios de trigo ^ dous

de cevada , e dez mil reis em dinheiro ^ tem quinhen-

tos e feííenta e três vizinhos.

ViLLAR 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem
porOrago Santa Marinha ^ o Pároco he Vigário da

aprefentaçáo do D. Abbade Benediíiino de Santo

André de Rendufe , rende quarenta mil reis : difta

de Lisboa feíTenta léguas ^ e de Braga quatro ^ tem
feííenta e féis vizinhos.

Vjllar 3 Freguezia no Arcebifpado de Braga ^ tem
por Orago Santa Catharina ^ o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Abbade Ciftercienfe do Mofteiro do
Bouro 3 tem oito mil e feiscentos reis de côngrua,

c o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feííen-

ta léguas 3 e de Braga vinte e cinco y tem oitenta e

hum vizinhos.

ViLLAR 5 Freguezia no Bifpado de Vifeu ^ tem
por Orago S. Joáo Baptifta ^ o Pároco he Abbade
da aprefentaçáo do Padroado Real ^ rende duzentos

mil reis: difta de Lisboa quarenta e oito léguas ^ e

de Vifeu duas , tem cento e quarenta e nove vizi-

nhos.

ViLLAR 5 Freguezia no Bifpado do Porto ^ tem
por Orago N. Senhora da Expeftaçáo , o Pároco he
Abbade da aprefentaçáo alternativa da Mitra , e do
Mofteiro Benediftino de S. Tirfo ^ rende quinhen-

tos mil reis: difta de Lisboa cincoenta e quatro lé-

guas 5 c do Porto três , tem cento e quatorze mo-
radores.

ViLLAR 5 Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go N. Senhora da Expeílaçáo ^ o Pároco he Cura
da aprefentaçáo do Prior dos Religiofos de S . Je-

ro-
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ronymo do Mofteiro de ^^al-b€m-feito ^ c dòs Be-
neficiados de Sant-Iago da Villa de Óbidos, rende

bum moio de tfigo ^ meio de cevada, e duas pipas

de vinho : difla de Lisboa dez léguas y tem noventa
e três vizinhos.

ViLLAR DE Amargo ^ Freguezia no Bifpado de

Lamego , tem por Orago S. Miguel y o Pároco he

Abbade da aprelentaçáo alternativa do Papa, e Mi-*

tra ) rende cento e vinte mil reis : difta de Lisboa

feffenta léguas, e de Lamego quatorze, tem oiten-

ta e oito togos.

Vjllar de AndoriNho, Freguezia no Bifpado

do Porto ^ tem por Orago o Salvador , o Pároco

he Reitor da aprefentaçáo das Religiofas de Santa

Clara do Porto ^ rende duzentos mil reis : difta de
Lisboa cincocnta e huma léguas, e do Porto huma^
tem cento e oitenta e oito fogos.

ViLLAR-BARRoco 5 Freguczia no Bifpado da Guar*
da , tem por Orago S. Sebaflião , o Pároco he Cu*
ia da aprelentaçáo do Prior de Cambas , tem dez mil

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif*

ta de Lisboa trinta e féis léguas ^ e da Guarda quin-

ze^ tem trinta e quatro vizinhos.

ViLLAR-CH.^o, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago S. Paio, o Pároco he Abbad«

da aprelentaçáo da Mitra^ rende duzentos e feííen-

ta mil reis : difla de Lisboa feffenta e três léguas ^

e de Braga cinco , tem feffenta e três fogos.

ViLLAR-CHÃo , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga 3 tem por Orago N. Senhora da Affumpçáo 3 o

Pároco he Cura da aprefentaçáo do Reitor da Alfan-

dega da Fé, tem oito mil reis de côngrua, e o que

rende o pé de altar: difla de Lisboa oitenta léguas,

c de Braga trinta , tem oitenta moradores.

ViLLAR-DOSSOS , Frcguczia no Bifpsdo deMírati-

da.
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da ) tem por Or^go S. Cypríano ^ o Pároco he Cu-

ra da aprefentaçáo do Abbade de Moimenta ^ tem

oito mil reis de côngrua , e o que rende o pé de

altar : difta de Lisboa fetenta e féis léguas ^ e de Mi-

randa treze , tem cincOcnta vizinhos.

V1LLAR-FBÍIMOZO5 Freguezia no Bifpado de La*-

mcgo^ tem por Orago S. JoaoBaptifta, o Parocó

he Abbade da aprefentaçáo dternativa do Papa , e

BUpo , rende duzentos mil reis : difta de Lisboa fefr

fenta léguas, e de Lamego dezetiove, tem cincoen-

ta e féis vizinhos.

ViLLAR DE Ferreiros, Freguezia no Arcebif-^

pado de Braga , tem por Orago S. Pedro Apoftó-^

lo 5 o Pároco he Abbade da aprefentaçáo do Mar-^

quez d^ Marialva 3 rende feiscentos mil reis : diftá

de Lisboa feíTenta e quatro Icguas e meia 3 e de Bra-

ga oito 5 tem cetito e oitenta e oito fogos.

ViLLAR DE Figos ^ Freguezia no Arcebifpado dó

Braga , tem por Orago S. Paio 5 o Pároco he Vigá-

rio da aprefentaçáo do D. Prior de Barcellòs, ren-

de feíTcnta mil reis : difta de Lisboa feííenta léguas 3

c de Braga quatro ^ tem fetenta e três vizinhos.

ViiLAR De Fonte-arcada 5 Freguezia no Bif-

pado de Lamego ^ tem por Orago S. Bartholomeu
Apoftolo 5 o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Rei-

tor de Fonte-arcada , rende feíTcnta niil reis .* difta

de Lisboa cincoenta e féis léguas 5 e de Lamego cia*-

CO 5 tem cento e dezefeis vizinhos.

ViLLAR DE Frades, Freguezia no Arcebifpado

de Braga , Convento de Cónegos Seculares de S. João
Euangelifta j lem por Orago o Salvador, o Pároco

he o Reitor do mefmo Convento, o qual hejuntamen-

te Abbade collado de treze Igrejas unidas ao Conven-
to , nas quacs ha Curas : difta de Lisboa feíTcnta e

duas léguas^ e de Braga duas, tem oitema fogos.

F«r/. IL X Vil-
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ViLLAR DE Ledra , Freguezia no Bifpado de Mi-

randa 5 tem por Orago S. Miguel ^ o Pardco he Cu-
ra confirmado da aprefentação do Reitor de Mafca*
Tenhas, tem dez mil e quinhentos reis de côngrua,
e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oiten-

ta léguas 5 e de Miranda quatorze ^ tem trinta e qua-

tro vizinhos.

ViLLAR DE Maçada, Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago N. Senhora da Affiim-

pçáo 5 o Pároco he Vigário da aprefentâçáo do Rei-

tor de Tres-minas , rende clncoenta mil reis ; difta

de Lisboa cincoenta léguas ^ e de Braga dezefeis ,

tem trezentos e nove fogos.

ViLLAR-MAiOR , Freguezia no Bifpado de Lame-
go 5 tem por Orago S., Pedro Apoftolo , o Pároco
he Cura da aprefentação do Vigário de Malhada-for-

da 5 rende cincoenta mil reis : difta de Lisboa feíTen-

ta c quatro léguas, e de Lamego vinte, tem cento

e fetenia e cinco fogos.

ViLLAR DO Monte , Freguezia no Arcebifpado

de Braga, tem por Orago o Salvador, o Pároco he

Vigário collado da apreientaçào do Vigário da Sé

de Braga , rende feffenta mil reis : difta de Lisboa

feíTenta léguas , c de Braga quatro , tem cincoenta

e féis vizinhos.
.

ViLLAR DO Monte , Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago S. Joáo Baptifta , o Pá-

roco he Abbade collado da aprefentação do Vifcon-

de de Villa-nova de Cerveira, rende cento e vinte

mil reis : difta de Lisboa fcfibnta e huma léguas
,

e de Braga féis e meia , tem cincoenta e quatro vi-

zinhos.

ViLLAR do Monte 3 Freguezia no Bifpado de

Miranda , tem por Orago S. Martinho Bifpo, o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Reitor de Mace-

do
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áo dos Cavalleiros 5 tem feis mil reis de côngrua
,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa oiten-

ta léguas , e de Miranda fete 5 tem quarenta e oito'

fogos.

ViLLAR DE Mouros 5 Freguezia no Arcebifpado

de Braga 5 tem por Orago Santa Eulália , o Páro-

co he Vigário collado^ vulgo Reitor, da aprefcnta-

çâo do Chantre da vSé de Braga , rende duzentos e

cincoenta mil reis : difta de Lisboa feffenta e cinco

léguas 3 € de Braga dez 3 tem cento c oitenta e oi-

to fogos.

ViLLAR DE MuRTEDA 5 Freguezia no Arcebifpa-

• do de Braga, tem por Orago S. Miguel, o Pároco

he Abbade da aprefentaçâo da Micra , rende cento

e vinte tvM reis: difta de Lisboa feííenta léguas, e

de Braga fete , tem quarenta e trcs vizinhos.

ViLLAR De Nantes, Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago o Salvador , o Pároco hc

Vigário coUado da aprefentaçâo da Cafa de Bragan-

ça , rende cem mil reis : difta de Lisboa fetenta e

oito léguas , e de Braga quinze , tem cento e oiten-

ta e cinco fogos.

ViLLAR DO Paraizo, Freguczía noBifpado do
Perto , tem por Orago S, Pedro Apoftolo , o Pá-

roco he Cura da apiefentaçáo de D. Maria Camello
cje Miranda Sarmento e Caftro, Morgada defta Fre-

guezia , tem. de renda o pé de altar : difta de Lisboa

cincoenta e huma léguas , e do Porto hunia , tem
cento e oitenta fogos,

ViLLAR DK Perdizes, Freguezia no Arccbirpa--

do de Braga , tem por Orago Santo André Apoí-
tolo, o Pároco hc Vigário da aprefentaçâo do Rei-

tor de S.Miguel de Villar de Perdizes, rende cem
mil reis: difta de Lisboa feienta e^quatro léguas, e

de Braga quatorze, tem cenro e cinco vizinhos.

X ii Vil-
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ViLLAR Dfi Perdizes , Freguezía nô Arcebifpa*-

do de Braga 5 ten:i por Orago S. Miguel ^ o Pároco
he Reitor coUado da aprefentação da Mitra , rende
trezentos e dncoenta mil reis : difla de' Lisboa fe-

tenta e cinco léguas , e de Braga quatorze, tem du-
zentos e feíTênta e quatro fogos.

Vtllar de Peregrinos , Freguezia no Bifpa-

do de Miranda ^ tem por Orago o Salvador ^ o Pá-
roco he Abbade da aprefentação da Mitra ^ rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa oitenta Jeguas y e
de Miranda doze^ tem quarenta e fete fogos,

ViLLAR DO Pinheiro 5 Freguezia noBifpado do
Porto, tem por Orago Santa Marinha , o Pároco
he Abbade da aprefentação do Papa ^ do Bifpo , e

do Prior do Mofteiro de Moreira de Cónegos Re-

frantes^ tem de renda duzentos ecincoenta mil reis:

ifta de Lisboa cincoenta e quatro léguas , e do Por-

to duas 5 tem cento e hum moradores.

Villar do Porro 5 Freguezia no Arccbifpado

de Braga 3 tem por Orago N. Senhora da Aífum-

pção , o Pároco he Cura da aprefentação do D. Ab-
bade Benediftino do Mofteiro de Refoios, tem oi-

to mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar 5 tem mais fetenta e três alqueires de centeio :

difta de Lisboa fetenta e duas léguas , e de Braga do-

ze, tem fetenta e três vizinhos.

Villar do Rei 3 Freguezia no Arcebifpado de

Braga, tem por Orago S. Pedro Apoftolo, o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Padroado Real ,

rende trinta mil reis : difta de Lisboa felTenta c cin-

co léguas , e de Braga trinca e cinco , tem quaren-

ta e três vizinhos.

Villar-seco, Freguezia no Bifpado de Vifeu,

tem por Orago N. Senhora da Expeftação , o Pá-

roco he Cura da aprefentação dg Abbade deSantar,

tem
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rem oito mil reis de côngrua, e o que rende o pé
de altar : difta de Lisboa cincoenta léguas , e de Vi-

feu duas e meia, tem cento e vinte e três fogos.

ViLLAR-SKCO , Freguezia no Bifpado de Miran-

da , rem por Orago Sant-Iago Apottolo y o Pároco

he Abbade da aprcfentaçáo da Mitra , com alterna-

tiva com o Commendador de Algozo Maltez , o
qual tem fó quatro mezes, rende duzentos mil reis:

difta de Lisboa oitenta e cinco léguas, e de Miran-

da duas , tem fetenta e cinco fogos.

ViLLAR-SECO DA LoMBA , Freguezia no Bifpado

de Miranda, tem por Orago S. Julião, o Pároco

he Abbade da aprefentação alternativa do Papa , e

Bifpo, rende quatrocentos ,mil reis: difta de Lisboa

oitenta léguas , e de Miranda dezefeis , tem trinta

c cinco vizinhos.

ViLLAR DO Torno , Freguezia no Arcebifpado

de Braga , tem por Orago N. Senhora da Afium-
pçáo , o Pároco he Abbade da aprefentação da Mi-
tra , rende duzentos e vinte mil reis : difta de Lis-

boa feflenta léguas, e de Braga féis, tem fetenta c

hum vizinhos.

Villar-torpim , Freguezia no Bifpado de La-

mego, tem por Orago N. Senhora dos Prazeres, o
Pároco he Vigário da aprefentação da Mitra , rende

cem mil reis: difta de Lisboa fclTcnta léguas, e de
Lamego dezefeis, tem cento e oitenta c ires mora-
dores.

Villar da Veiga , Freguezia no Arcebifpado de

Braga , tem por Orago Santo António , o Pároco

he Cura da aprefentação dos Abbades de S. João da
Cova , e de S. Martinho da Ventoza , rende fete

mil reis , e o pc de altar ; difta de Lisboa feííenta e

quatro léguas ^ e de Braga quatro, tem oitenta e oi-

to fogos.

Vil-
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ViLLAÇA 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário da
aprefentação de hnm Cónego da Sé de Braga ^ ren-

de quarenta mil reis ; difta de Lisboa ícííenia e cin-

co léguas 5 e de Braga dez ^ tem vinte e oito mo-
radores.

ViLLAÇA j Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago Santa Cecilia^ o Pároco he Abbade
da aprefentação do Conde do Redondo, rende du-

zentos mil reis : difta de Lisboa cincoenta e oito lé-

guas, e de Braga huma , tem quarenta e féis vizi-

nhos.

V1LT-ADAÍ4A 5 Freguezia no Arcebifpado de Braga ,

tem por Orago N. Senhora da Aííumpçáo , o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Padroado Real ,

rende cincoenta mil reis : diíta de Lisboa fetenta lé-

guas, e de Braga trinta, tem oitenta e quatro vizi-

nhos.

ViLLARELHO , Freguezia no Arcebifpado de Bra-

^a , tem por Orago N. Senhora da Encarnação , o
Pároco he Vigário da aprefentação do Reiíor de Ca-

minha 5 rende quarenta mil reis : difta de Lisboa íbf-

fenta e cinco Jejuas, e de Braga nove, tem feíTen-

ta moradores.

ViLLARELHO, Freguczia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Sant-Iago Apoftolo, o Pároco

he Abbade da aprefentação alternativa do Papa , e

Mitra, rende fcihccntos mil reis: difta de Lisboa oi-

tenta léguas, e de Braga dezefeis, tem fetenta e fe-

te fogos.

VíTLARELHOS , FregTTCzia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Thomé Apoftolo, o Páro-

co hc Cura da aprefentação do Abbade Ciftercieníè

do JWoftciro do Bouro , tem oiro mil e feiscentos

reis de côngrua , e o que rende o pé de altar : dif-

ta
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ta de Lisboa fcíTenta legms^ e de Braga vinte c cin-

co, tem letenta e oito fogos.

Villares 5 Fregiiezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago o Salvador ^ e Santo Eíleváo ^ o Pá-

roco he Abbadc da aprefeniaçáo da Mitra 5 rende tre-

zentos e cincoenta mil reis : difla de Lisboa feíTentâ

léguas, e de Braga duas^^ tem noventa e oito vizi-'

nhos.

ViLLARES , Fregiiczia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago N. Senhora das Neves , o Pároco he

Vigário confirmado da apreíèntação do Reitor de

Trcs-minas, rende feííenra mil reis : difta de Lisboa

feíTenta e quatro léguas , e de Braga dezefete 5 tem
cento e hum moradores.

Villares , Fregiiezia no Bifpado de Miranda,

tem por Orago S. Bartholomeu xApoftolo, o Páro-

co he Cura da aprefentaçáo do Reitor de Ala, tem
oito mil reis de côngrua , e o que rende o pé de al-

tar : difta de Lisboa oitenta léguas , e de Miranda
cjuatorze, tem dezoito moradores.

Villares, Freguezia no Bifpado deVifeu, tem
por Orago N. Senhora da Graça , o Pároco he Cu-
ra da aprefeniaçáo do Abbadc de Santa Maria de
Guimarães daV^illa de Trancozo , rende trinta mil

reis : difta de Lisboa cincoenta Icguas , e de Vifeu

nove, tem oitenta moradores.

Villariça, Freguezia no Bifpado de Miranda,
tem por Orago S. Cyriaco , o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Prior de Mogadouro . tem oito mil

reis de côngrua, e o que rende o pc de altar: dif-

ta de Lisboa fetenta e cinco léguas , e de Miranda
cinco, tem vinte e hum moradores.

ViLLARiNHO 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga , tem por Orago S. Mamede , o Pároco he Vi-
gário da aprefentaçáo do Reitor deSantIago de Cal-

dd-
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delias 5 rende quarenta mil reis : dífta de Lisboa íèí^

fenra e duas léguas ^ e de Braga duas ^ tem cincoen-

ta vizinhou.

ViLLARíNHO, Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Miguel 5 o Pároco hc Cura
03 aprefentação do Prior do Mofteiro dos Cónegos
Regrantes de Landim, rende fetenta mil reis: difta

de Lisboa feííenta léguas , c de Braga quatro , tem
cento e cincoenta e nove fogos.

ViLLARiNHo, Freguezia no Arcebifpado de Bra-,

ga, tem por Orago S. Romão, o Pároco he Cu*
rá' da aprefentação do Reitor de Celleirós, rende çin-»»

cocnta mil reis : diíía de Lisboa feflenia léguas , e

de Braga dezefeis , tem oitenta moradores,

ViLLARiNHO , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago S. Miguel , o Pároco he Prior da

apreíentaçâo do Padroado Real , rende duzentos e

cincoenta mil reis : difia de Lisboa trinta e fcis lé-

guas, e de Coimbra quatro, tem vinte e kzQ vizit

«hos.

ViLLARTNHo DE Ag ROCH^Ío , Fr-^guezíi noBif-

pado de Miranda, tem por Orago Santo Antão , o
Pároco he Abbade da aprefentação da Cafa de Bra-?

gança , rende duzentos mil n is : difta de Lisboa oi*

tenta léguas, e de Miranda quarorze, lem lèífenta

c oito fogos.

VíLLARiNHO DAS AzENHAS , Freguezia no Arce-

bifpado de Braga , tem por Orago Santa Jufta , o

Pároco he Cura da aprefentação do Reitor de S. Ni-r

colâo dos Valles , tem de côngrua quatorze mil e

feiscentos reis , e o que rende o pc de altar : dif-

ta deLiiboa feflênta e nove léguas, e de Braga vin-

te e três , tem trinta e dous moradores.

ViLLARiNHO deCaxMBAS, Freguczia no Arcebiff

pado dç Brisga , tem por Orago o Salvador , o Pí^-»

roço
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fOCO he Abbade da aprefenração da Mitra , rende

trezentos mil reis : difta de Lisboa fefiênra léguas ,

€ de Braga quatorze y tem cincoenra e dous fogos.

ViLLARiNHo DA CASTANHEIRA 3 Freguezia no
Arcebifpado de Braga 5 tem porOrago Sania Maria

Magdalena^ o Pároco hc Abbade coUado da Opção
do Cabido da Sé de Braga , rende feíscentos mil reis

:

difta de Lisboa fcíTenia e féis Icguas, e de Braga vin-

te e quatro , tem duzentos e hum fogos.

ViLLARiNHO DE CoTAS , Frcguezia no Arcebif-

pado de Braga , tem por Orago Santo António , o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo da Mitra , tem
dez mil reis de côngrua ^ e o que rende o pé de al-

tar: difta de Lisboa fetenta e oito léguas ^ e de Bra-

ga dezefeis, tem vinte e trcs moradores.

VíLLARiNHo DA CovA DA LuA , Frcguczia no
Bifpado de Miranda 5 tem por Orago S. Cypriano y

o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Abbade de EC-

pinhozélla, tem oito mil reis de ccngrua^ e o que

rende o pé de altar : difta de Lisboa fetenta e feis

léguas , e de Miranda dez ^ tem quarenta e nove vi-

zinhos.

ViLLARiNHo DA LoMRA , Frcguezia no Bifpado

de Miranda , tem por Orago N. Senhora da AíTum-
pçáo 5 o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Abba-
de de Quiraz ^ tem feis mil reis de côngrua , e o
que rende o pé de altar : difta de Lisboa oitenta lé-

guas, e de Miranda dezoito ^ tem trinta e cinco vi-

zinhos.

ViLLARiNHO DA Lov7.Ã 5 FrcguczIa no Bifpa-

do de Coimbra, tem por Orago S. Pedro Apofto-

lo 5 o Pároco he Prior da aprefentaçáo do Cabido
da Sé de Coimbra , rende trezentos e cincocnta mil
reis : difta de Lisboa trinta e quatro léguas , e de

Coimbra quatro , tem trezentos e feicnta fogos.

Vil-
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ViLLARiNHO DO MoNTE ^ FregncziV no Bifpa-

do de Miranda , tem por Orago S. Sebaftião ^ o Pá-

roco he Cura da apreíenraçáo do Abbade de Nuzel-
los 5 rende trinta mil reis : difla de Lisboa oitenta

léguas 5 e de Miranda quatorze ^ tem trinta e féis

moradores.

ViLLARiNHO DAS Paranheiras , Freguczia no
Arcebiípado de Braga , tem por Origo S. Francifco

de Aílíz 5 o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Rei-

tor de Santa Maria de Moreiras ^ rende cincoenta

mil reis : difta de Lisboa fetenta e cinco léguas , et

de Braga quatorze , tem cincoenta e cinco fogos.

ViLLARiNHo DE SamardÃo , Freguezia no Ar-

cebifpado de Braga ^ tem por Orago S. Martinho Bif-

po 5 o Pároco he Cura da aprefentaçáo do Abbade
de Santa Maria de Adoufe , rende feííenta mil reis

:

difta de Lisboa feílênta léguas, e de Braga treze y

tem cento e trinta e hum mcíradores.

ViLLARouco 5 Freguczia no Bifpado de Lame-

go , tem por Orago S. Bartholomeu Apoftolo , o
Pároco he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , rende

quinhentos mil reis: difta de Lisboa feíTenta léguas,

e de Lamego oito , tem cento e fetenta e três fogos.

V^iLLARTAO 5 Freguezia noBiipado de Miranda,

tem por Orago S. Lourenço, o Pároco he Cura da

aprefentaçáo do Abbade de Bouçoaes, tem de ren-

da o pc de altar: difta de Lisboa oitenra léguas, e

de Miranda dezefeis, tem cincoenta e oito togos.

Villas-doas , Freguczia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago Santa Maria Magdalcna, o Pá-

roco he Vigário da aprefentaçáo do Reitor de Mi-

randela, tem onze mil e feisccntos reis de côngrua,

e o que rende o pé de altar : difta de Lisboa feten-

ta léguas , e de Braga vinte e duas ^ tem cento e fef-

fenta fogos.

Vil-
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ViLLAS-BOAS, Frcguezia no Arcebifpado de Évo-

ra ^ tem por Orago N. Senhora da Natividade , o

Pároco he Prior da aprcfentaçáo do Papa , rende cen-

to e cincoenta mil reis : difia de Lisboa vinte e hu-

ma léguas 3 e de Évora dez^ tem vinte e quatro vi-

zinhos.

ViLLAS-BOAS^ Freguezia no Arcebifpado de Bra-

ga, tem por Orago S. Gonfalo 3 o Pároco he Vi-

gário da aprcfentaçáo da Camera Ecclefiaftica de Bra-

ga 3 tem de renda feíTenta mil re*s : diíla de Lisboa

íetcnta e duas léguas , e de Braga qiiatorze 5 tem oi-

tenta e dous vizinhos.

ViLLELA , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago S. Miguel, o Pároco he Abbade da

aprcfentaçáo da Mitra , rende trezentos e cincoenta

mil reis : difta de Lisboa feffenta e duas léguas ^ e

de Braga duas, tem noventa e féis vizinhos.

ViLLELA , Freguezia no Arcebifpado de Braga y

tem por Orago Sant-íago Apoílolo ,0 Pároco he

Abbade da aprefentaçáo c3a Mitra, rende trezentos e

cincoenta mií reis : difta de Lisboa feíTenta e duas lé-

guas , e de Braga duas , tem noventa e cinco vizi-

nhos.

VitLELA , Freguezia no Blfpado do Porto , tem
por Orago Santo Eftevão , o Pároco hé Cura da apre-

fentaçáo dos Cónegos Regrantes do Moftciro da Ser-

ra , rende trinta mil reis : difta de Lisboa cincoenta

e quatro léguas , e do Porto quatro , tem cento c

fetenta fogos.

ViLLELA , Freguezia no Arcebifpado de Braga,

tem por Orago iSÍ^ Senhora da Conceição , o Páro-

co he Abbade da aprefentaçáo da Mitra , mas anda

ao prefente lirlgiofa, rende trezentos mil reis: dif-

ta de Lisboa feíTenta léguas, e de Braga fere, tem
noventa e hum vizinhos.

Vil-
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ViLLELA SECA 5 Fra^uezia no Arceblfpado de Bra-

ga 3 tem por Orago N. Senhora da Aírumpção, o
Pároco he Vigário da aprefentaçáo do Abbade de
Sant-Iago de Villarelho 5 rende feííenta mil reis: dif-

ta de Lisboa oitenta léguas , e de Braga dezefeis y
tem fe tenta e três vizinhos.

ViLLELA DO Tâmega, Fregtiezia noArcebifpa-
do de Braga , tem por Orago N. Senhora da Af-
fumpção 5 o Pároco he Vigário da aprefentaçáo da
Mitra, rende fetenta mil reis: diíla de Lisboa íeten-

ta e duas léguas , e de Braga qiiatorze , tem oiten-

ta e oito fogos.

Vimeiro , Freguezia no Patriarcado , tem por

Orago S. Miguel , o Pároco he Vigário collado da

Aprefentaçáo do D» Abbade Geral de Alcobaça , ren-

de hum moio de trigo , huma pipa de vinho , e do-

ze mil reis em dinheiro : difta de Lisboa dezoito lé-

guas, terçi cento e fetenta vizinhos.

Vimieiro, Freguezia no Arcebifpado deEvcra,

tem por Orago N. Senhora da Encarnação, o Pá-

roco he Prior da aprefentaçáo do Dcáo da Sé de E-

vora , rende cento e vinte alqueires de trigo, e dez

mil j-eis cm dinheiro: diíla de Lisboa vinte léguas

3

c de Évora cinco , tem duzentos e noventa e trcs

vizinhos.

Vimieiro, Freguezia no Arcebifpado de Braga ^

tem por Orago Santa Anna , o Pároco he Vigário

confirmado da aprefentaçáo do Padroado Real, xcn-

àc oitenta mil reis : difta de Lisboa cincoenta e fe-

te léguas , e de Braga huma , tem noventa e quatro

fogos.

Vimieiro , Freguezia no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago a Santa Cruz , o Pároco he Cura an-

rual da aprefentaçáo do Prior do Couto do Mof-
teiro ^ rende trinca mil reis : difta de Lisboa qua-

ren-
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rcnta léguas ^ e de Coimbra oito y tem oitenta e três

vizinhos.

ViMiozo 5 FreguezianoBifpadodcMiranda, tem
por Orago S. Vicente Martyr , o Pároco he Reitor

da aprefentaçâo da Cafa do Infantado ^ rende cinco-

enta mil reis: difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de

Miranda quatro , tem duzentos e quarenta e hum
vizinhos.

Vinha da Rainha ^ Freguezia no Bifpado de tlo-

imbra, tem por Orago N* Senhpra da Graça ^ o Pá-

roco he Prior da aprefentaçâo da Mitra ^ rende tre-

zentos e quinze mil reis 5 e em frutos certos qua-

trocentos e vinte mil reis, eem incertos cento e oiten-

ta mil reis: difta de Lisboa trinta léguas , e de Co-
imbra féis y tem duzentos e fetenta e hum morado-
res.

ViNHAES , Villa no Bifpado de Miranda , tem
duas Freguezias , S. Facundo 5 o Pároco he Abba-
de da aprefentaçâo do Padroado Real 5 rende qui-

nhentos mil reis : difta de Lisboa oitenta léguas , e

de Miranda quinze , tem cento c cincoenta vizinhos.

N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he

Cura da aprefentaçâo do Abbade de S. Facundo de

Vinhaes , rende cincoenta mil reis : tem trinta e féis

moradores.

Vinhas 5 Freguezia no Bifpado de Miranda 5 tem
por Orago S. Vicente Martyr, o Pároco he Cura
da aprefentaçâo do Abbade de Caftro-roupal , lem
féis mil reis de côngrua 3 e o que r^de o pé de al-

iar : difta de Lisboa oitenta léguas ,, e de Miranda
oito 5 tem oitenta e oito fogos.

Vinho, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem
por Orago Santa Maria Magdalena , o Pároco he

Cura da aprefentaçâo do Reitor de Algozo , tem oi-

to mil reis de côngrua^ e o que rende o pé de al-

tar :
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rar : difta de Lisboa oitenta léguas ^ e de Miranda
cinco y tem trinta e hum moradores.

Vinho 5 Freguezia no Bifpado de Coimbra, tem
porOrago N. Senhora da AiTumpção, o Pároco hc
Prior da aprefentação do Padroado Real , rende du-

zentos mil reis: difta de Lisboa quarenta e cinco lé-

guas , e de Coimbra quatorze , tem cento e doze
vizinhos.

Vinhos ^ Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago Santo Eftcvão , o Pároco he Vigário da

aprefentação do Reitor de S. Thomé de Travaçôs,

rende cincocnta mil reis : difla de Lisboa feííenta lé-

guas , e de Braga cinco 3 tem cincoenta e oito fo-

gos.

Santa Vitoria , Freguezia no Arcebifpado de E-
vora y tem por Orago a mefma Santa , o Pároco he

Cura da aprefentação da Mitra , rende duzentos e dez

alqueires de trigo , e feíTenta de cevada : difla de Lis-

boa vinte e huma léguas 5 e de Évora onze , tem
cento e hum moradores.

Santa Vitoria do Ameixial , Freguezia no
Arcebifpado de Évora , tem por Orago a mefma San-

ta 5 o Pároco he Cura da aprefentação da Mitra, ren-

de trcs moios de trigo , e hum de cevada : difta de

Lisboa vinte e huma léguas , e de Évora féis , tem
noventa e três vizinhos.

ViTORiNHo DAS DoNAS , Frcguezia no Arcebif-

pado de Braga, tem por Orago o Salvador , o Pá-

roco he Vigário da apreícniaçáo das Religiofas do
Convento do Salvador de Braga , rende cem mil reis

:

difta de Lisbca icHènta léguas , e de Braga cinco
y

tem cento e dous moradores.

ViTORiNHO DOS Galegos 5 Freguezia no Arce-

bifpado de Braga 5 tem por Orago S. Miguel ^ o Pá-

roco he Cura da aprefentação do Padroado Real ^

ren-
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rende clncoenta mil reis : difta ck Lisboa feíTcnta q

duas léguas ^ e de Braga vinte e nove y tem noven-

ta e dous vizinhos.

ViTORiNHO DOS PiÍes , Freguezià' no Arcebif-

pado de Braga, temporOrago Santo André Apoí-

tolo 3 o Pároco he Reitor da aprclentação da Mitra,

rende cento e oitenta mil reis : difta de Lisboa fef-

fenta e três léguas , e de Braga quatro^ tem duzen-

tos moradores^

V1ZELLA5 duas Igrejas unidas no Arcebifpado de

Braga , Santo Adrião , e S. Jorge , Curadas por hum
fó Pároco 5 o qual he Abbade da aprefentaçáo da Mi-

tra 5 rende cem mil reis : difta de Lisboa fcffenta lé-

guas , e de Braga quatro , tem cento e trinta c hum
moradores.

Viseu 3 Cidade Epifcopal na Provinda da Beira.

A Sé Cathedral , tem por Orago N. Senhora da*Con-

ceição 5 tem quatro Párocos Curas , chamados Ca-

pelláes da Cura da Cidade, e fuburbios j tem cada

num os feguinces fogos : Quatrocentos e vinte hum.
Duzentos e oito. Cento e vinte edous. Cento e fc-

tenta e fete, rende cada Curato cincoenta mil reis,

e sáo da aprefentaçáo da Mitra : difta de Lisboa qua-

renta e fete Icguas.

UL
Ul, Frcguezia no Bifpado do Porto , tem por

Orago N. Senhora da Affumpção , o Pároco he Ab-
bade da aprefentaçáo da Mitra , rende trezentos e qua-

renta mil reis : difta de Lisboa quarenta e oito le--

guas, e do Porto féis, tem duzentos e onze fogos.

Ulme (Santa Maria de) Freguezia no Patriarca-

do, Priorado litiglofo , rende oitocentos mil reis :

difta de Lisboa dezefete léguas , tem duzentos e oi-

tenta fogos.

Unha-
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Unhaes da Serra j Frcguczia no Bifpado da
Guarda , tem j=^or Orago Santo Aleixo , o Pároco

he Cura da apreícntação do Prior de P^í^ , tem quin-

ze mil reis de côngrua 5 e o que rende 'b pé de al-

tar : diíla de Lisboa quarenta e duas léguas ^ e da
Guarda nove , tem oitenta e dous vizinhos*

Unhão , Freguezia no Arcebifpado de Braga y tem
por Orago o Salvador 5 o Pároco he Reitor collado

da aprefcntação da Mitra , rende cen^ e cincoenta

mil reis; difta de Lisboa cincoenta^e^ete léguas^ e
de Braga féis, tem cento e quarenta e quatro fogoá.

Unhos 5 Freguezia no Patriarcado , tem por Ora-
go S. Silvefire, o Pároco he Prior da aprefentaçâo

da Caía de Bragança , rende duzentos e cincoenta mil
reis : diíta de Libboa duas léguas ^ tem cento e qua-

torze fogos.

VO
VouzELLA, Freguezia no Bifpado de Vifeu 5 tem

por Orago N. Senliora da Afíumpçáo ^ he Curada
por dous Párocos com o titulo de Beneficiados 3 ca-

da loum cem fetenta mil reis de renda , da aprefen-

taçâo da Mitra; tem mais hum Vigário da aprefen-

taçâo do Padroado Real ^ rende quarenta mil reis:

difta de Lisboa quarenta e oito léguas ^ e de Vifeu

três ^ tem cento e quarenta e dous vizinhos.

UR
Urea de Bornes 5 Freguezia no Areebifpadodc

Braga, tem por Orago N. Senhora da Natividade,

o Pároco he Vigário collado da aprefeniaçáo do Rei-

tor de S, Martinho de Bornes , rende oitenta mil

reis : difta de Lisboa íeííenta léguas , e de Braga quln^

2Q y tem cento e noventa e quatro fogos.

ÍJrea de Jalis , Freguezia no Arcebifpado de

Bra-
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Braga ) tem por OragoN. SefiHofa da Aflumpção,

o Pároco he Vigário dá aprefentaçâo do Reitor de

Tres-minasj rende cem mil reis: difta de Lisboa fef-

fentâ leguâs , c de Braga dezefeis ^ tem quarenta m(>

radores.

Urgueirà y Freguezia no Bifpado da Guarda y

tem por Orago Santo António , o Pároco he Cura ^

da aprefentaçáo do Vigário da Sortelha , rende qua-

renta mil reis : difta de Lisboa cincoenta léguas ^ e

da 'Guarda quatro, tem noventa e féis vizinhos.

Urguezes 5 Freguezia no Arcebifpado de Bra*

ga y tem por Orago Santo Eftevão y o Pároco he Vi-

fario da aprefentaçáo do Cabido de Guimarães y ren-

e feíTenta mil reis : difta de Lisboa feíTenta léguas ^

ç de Braga três y tem cento e quatorze fogos.

Urros y Freguezia no Arcebifpado de Braga , tem
por Orago S. BartholomeU Apoftolo y o Pároco he

Abbade da aprefentaçáo do Padroado Real y rende

trezentos mil reis : difta de Lisboa feffenta léguas 5

e de Braga trinta, tem duzentos c cincoenta e dous
vizinhos.

Urros y Freguezia no Bifpado de Miranda , tem
por Orago Santa Maria Magdalena y õ Pároco he Cu-
ra da aprefentaçáo do Abbade de Sendim , tem de
renda o pé de altar : difta de Lisboa oitenta léguas^

e de Miranda quatro y tem cento e trinta vizinhos»

UV
Uva , Freguezia no Bifpado de Miranda y tem por

Orago Santa Marinha , o Pároco he Cura da apre-

fentaçáo do Reitor de Ala y tem doze mil reis de
côngrua 5 e o que rende o pé de altar : difta de Lis-

boa oitenta léguas, e de Miranda três , icm trinta

e quatro fogos,

Part. IL y Zam.
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ZAMBUJAL 5 Freguezía no Arcebífpado de Évo-

ra ^ tem por Orago S. Bento , o Pároco he Cu^
ra da aprefentaçâo da Mitra , rende cento e trin-

ra alqueires de trigo ^ e quarenta e nove de cevada

:

diíla de Lisboa vinte e cinco léguas ^ e de Évora cin-p-

CO 5 rem cincoenta e três vizinhos.

Zambujal , Freguezía no Bifpado de Coimbra,
tem por Orago N. Senhora da Conceição , o Páro-
co he Prior da aprefentaçâo do Morteiro de Santa An-^

na de ReHg'ofas Eremitas de Santo Agoftinho, ren-r

de trezentos mil reis: difta de Lisboa trinta léguas,

e de Coimbra três , tem cento e noventa ç fete íogoSw

ZE
Zebras, Freguezia no Bifpado da Guarda , rem

por Orago N. Senhora da AíTumpção , o Pároco he

Cura da aprefentaçâo do Vigário de Caftello-novo
,

tem doze mil reis de côngrua , e o que rende o pé
Je altar: difta de Lisboa quarenta e duas léguas, e

da Guarda nove, tem oitenta e dous vizinhos.

Zedes, Freguezia no Arcebifpadode Braga, tem
por Orago S. Gonfalo , o Pároco he Vigário da apre-f

lentação do Reitor de Anciães , tem féis mil reis de

côngrua 3 e o que rende o pé de altar: difta deLis^

boa feíTenta léguas, e de Braga vinte e quatro, tem

cincoenta vizinhos.

Zeide, Freguezia no Bifpado de Miranda, tem

por Orago S. Cypriano , o Pároco he Abbade da apre-^

íentação alternativa do Papa , e Mitra , rende trezen-»

tos mil reis : difta de Lisboa oitenta e fete léguas,

c de Miranda doze , tem trinta" e fete vizinhos.

Zbzere y Freguezia no Bifpado do Porto , tem
por
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por Orngo Santa Marinha 3 o Pároco he Abbade da
aprefentação alternativa do Papa , da Mitra 3 e dos

Monges Benediílinos do Morteiro de Travanca 3 ren-

de quinhentos mil reis : difta de Lisboa feííenta lé-

guas 3 e do Porto doze 3 tem trezentos e feisi fogos,

ZI

ZiBREiRA 3 Freguezia no Bifpado da Guarda 3 tent

por Orago N. Senhora da Conceição 3 o Pároco he
Vigário da aprefentação de ElRei pelo Tribunal da

Meza da Confciencia 3 rende quarenta mil reis : dif-

ta de Lisboa quarenta e féis léguas 3 e da Guarda qua-

torze3 tem cento e noventa fogos,

ZiRREíRA 3 Freguezia no Patriarcado 3 tem por

Orago S. Sebaíliáo 3 o Pároco he Cura da aprefen-

tação do Prior de S. Pedro de Torres Novas 3 ren-

de trinta mil reis : difta de Lisboa vinte léguas 3 tem
feíTenta moradores.

ZO

ZoíO 3 Freguezia no Bifpado de Miranda 3 tem
por Orago S. Pedro Apoftolo 3 o Pároco he Cura
da aprefentação do Abbade de Alimonde3 tem oito

mil reis de côngrua , e o que rende o pé de altar

:

difta de Lisboa fetenta e cinco léguas 3 e de Miran-

da dez 3 tem cincoenta e cinco fogos.

Fim DA Segunda Parte.
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